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Er heeft zich in ons politiek leven een 
nieuw feit voorgedaan dat van verreikende 
betekenis kan zijn. Wij bedoelen het zo
genaamd vergelijk dat door het politiek 
bureau van de P.V.V. opgesteld werd en 
dat vorige zondag aan het Liberaal Vlaams 
Verbond werd voorgeschoteld. 

Sedert meer dan dertig jaar bestaat er 
in het Vlaamse land een feitelijke eens
gezindheid over de partijgrenzen heen over 
een mlnlmum-programma waaraan niet 
mag geraakt worden zonder de verwezen
lijkingen van de Vlaamse Beweging in ge
vaar te brengen. De taalwetten van de ja
ren dertig, hoe gebrekkig ook, waren op 
grondslag van dit minimum-programma tot 
stand gekomen. 

Wat de P.V.V.-leiding thans voorstelt als 
een vergelijk is niets minder dan de af
braak van de taalwetgeving, het ondermij
nen en opblazen van de moeizaam opge
bouwde afweerstellingen tegen het Franse 
taalimperialisme. Wat voorgesteld wordt als 
onschuldige toegevingen aan de fransdolle 
en vlaamshatende Brusselse P.V.V.-ers is 
in werkelijkheid een uiterst gevaarlijke ka-
pitulatie, waarvan de gevolgen _katastrofaal 
zouden zijn. Geen enkele vlaamsgezinde, 
ook de meest gematigde niet, kan daaraan 
twijfelen. 

De vroegere liberale partij had in <1e De-
riode tussen de twee oorlogen in net 
Vlaamse land geen goede faam ; deze par
tij was de partij geworden van de frans
kiljons en verzette zich uit naam van een 
demagogisch patriottisme tegen iedere in
williging van Vlaamse eisen. Van de grote 
traditie van het vrijzinnig, liberaal fla
mingantisme dat onbetwistbaar 'In de 
Vlaamse Beweging een grote rol gespeeld 
heeft, bleef niet veel over. Het Willems
fonds had weinig of geen invloed op de 
politiek van de liberale partij . Ook van Bel
gisch standpunt kan men slechts vaststel
len, dat de liberale partij een nefaste rol 
gespeeld heeft door de noodzakelijke on t - . 
wikkeling koppig af te remmen en tegen te 
houden. 

Indien men na de jongste oorlog nad 
kunnen verhopen dat een jongere generatie 
ook in de liberale partij de oude franskil
jons zou aflossen en er een Vlaamse geest 
binnen brengen, wordt deze verwachting 
thans de bodem ingeslagen. De oprichting 
van de P.V.V. was in dit opzicht een stap 
achteruit, omdat de oprichting van de 
P.V.V. in het teken stond van het rallië-
ment van alle franskiljonse konservatieve 
elementen 

(lees yerder op blz. 3 m kader) 

MR F. VAN DER ELST 

DE P.V.V. 
OP HOL 

GESLAGEN 
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REKLAME-TAAL 

We klagen terecht over de 
taalhoiiding van de Brusselse 
lakenlui ten opzichte van het 
Nederlands. 

Welke naam moeten we dan 
geven aan firma's die in feite 
behoren tot de Nederlandse laal-
genieenschap en te Brussel hun 
publiciteit uitsluitend en alléén 
in het Frans voeren ? 

Enkele voorbeelden : Philips, 
Nederlandse firma, heeft gans 
haar publieiteitskanipagne op de 
borden in hoofdstad-Brussel, in 
verband met een scheerapparaat, 
uitsluitend in het Frans ge\oerd. 

Liebig ('ie, Antwerpse firma, 
deed hetzelfde voor haar Oxo. 

Nederland en Antwerpen laten 
Brussel niet los om het volkomen 
te verfransen. 

moest het omgekeerde zich 
voordoen ! Wanneer zullen er 
zuivere toestanden voor de Vla
mingen komen ? 

A., Antwerpen. 

SAMEN 

J.V.D., Brussel. 

KLEIK KASTEELTJE 

Mijn zoon moest zich evenals 
anderen aanmelden voor leger
dienst op het «Klein Kasteeltje» 
te l?russel. 

\'olgens zijn zeggen waren er 
circa 2/3 Vlamingen en 1/3 
Walen. Tijdens hun kort verblijf, 
namelijlj op 5.1.19<>6, werd voor 
hen een film afgedraaid « Les 4 
Cavaliers de l'Apocalypse », 
Frans gesproken en zonder Ne
derlandse onderteksten. Begrij
pelijk waren er Vlamingen die 
er niets van begrepen. Er was 
van hen protest, doch dit werd 
spoedig onderdrukt door de 
aanwezige M.P. 

Als eerste onthaal kan dat er 
nogal door. Wat zouden de 
frankofone bladen kabaal maken. 

Op 3 januari werd een onzer 
oudste en trouwste V.O.S.-sen op 
het Campo-Santo te St-Amands-
berg begraven. Leeuwenvlag op 
de kist tot bij de kerk. Ze werd 
bij het binnendragen verwijderd, 
ofschoon er geen verzet tegen 
was. Hoe kwam dat ? Er was 
geen toelating voor de Vlaamse 
Leeuw in sourdine op het orgel. 
Waarom mag dat niet ? Een 
flinke groep V.O.S.-sen was op
gekomen tot grote voldoening 
van de familie. 

Op 4 januari ging een groep 
van afdeling V.O.S.-St-Amands-
berg naar Merelbeke voor de be
grafenis van een Oostfrontstrij-
der. Leeuwenvlag mee in de 
kerk. Uit het omliggende kwa
men leden uit verschillende 
Vlaamse kringen met bloemen 
en berkenkruis een laatste broe-
dergroet brengen. 
V.O.S. St-Amandsberg gaf twee 
achtereenvolgende dagen blijken 
van korpsgeest die tot voor
beeld mag worden gesteld. 

M.D.S., St Amandsberg. 

PROTEST-14-DAAGSE 

Van 5 tot 20 maart e.k. richt 
over het hele Vlaamse land de 
Vlaamse Volksbeweging een 
grootscheepse protestveertien-
daagse in. 

Inderdaad, eindelijk moeten 
wij in België tot normale toe-

Vraag onze luxe-folder bij de algemene vertegenwoordiger RADELCO 
Antwerpen : Italiëlei 179 — Brussel : Lambermonlaan 74 — Gent : On-
derbergen 39 — Roeselare-Rumbeke : Albertstraat 1 . 

standen geraken. Daarna dient 
zonder verwijl een einde gesteld 
aan de schreeuwende wantoe
standen waarmee wij anno 1966 
nog altijd opgeschept zitten. 

Een voorbeeld uit vele : het 
Nederlands onderwijs te Brussel. 

Daar in het Brusselse nog 
steeds duizenden Vlaamse kinde
ren naar franstalige scholen 
gaan om de eenvoudige reden 
dat er niet genoeg scholen be
staan waar zij onderwijs kun
nen volgen in hun eigen moeder
taal, bepaalde artikel 21 van de 
wet van 30 juli 1963 dat jaarliiks 
door het Rijk 10 lagere scholen 
met kleuterafdeling in het ar
rondissement Brussel moeten 
worden ingericht. 
Wij schrijven einde 1965 ! Waar 

blijven intussen die 10 jaarlijkse 
scholen ? In een enkel geval, 
waar te St. Pieters-Woluwe het 
Ministerie van Nationale Opvoe
ding met de bouw van een school 
begonnen was, worden nu de 
werken op bevel van een frans-
dolle burgemeester stilgelegd on
der voorwendsel dat de bouw
vergunning ontbreekt. 

2Jo saboteren Brusselse burge
meesters de Belgische wetten, of 
dacht U soms dat die heren eer
bied hebben voor een wet ? Ook 
als het om het onderwijs en de 
toekomst van de Vlaamse kinde
ren gaat in onze nationale hoofd
stad ? 

Sinds 1830 zijn de Vlamingen 
de meerderheid in dit Lind... op 

papier. Sociaal-ekonomisch, dus 
in werkelijkheid, worden zij 
nog steeds stelselmatig gemino-
riseerd. 

Daarom richt de Vlaamse 
Volksbeweging een oproep tot 
alle weldenkende Vlamingen om 
mede te werken aan de oprui
ming van de eeuwige Vlaamse 
achterstand. Voor een welva
rend rustig en evenwichtig Bel
gië, sluit aan bij de grote pro-
testveertiendaagse, van' 5 tot 20 
maart 1066 : 1 = 1. Een Vlaming 
== een Waal. 

V.V.B. 

INFUTIE ? 

Het financieel tekort, nalaten
schap van Theo de exaltante, 
70U nu reeds 24 miljard frank 
bedragen. Spreekt Eyskens niet 
van ontslag te nemen ? Het in
flatiegevaar is zeker niet denk
beeldig. Wij zitten er volop in. 
De koopkracht vermindert met 
de dag. 

Hogere afhoudingen op het 
loon van de werknemers. Ver
minderde terugbetalingen op de 
geneesmiddelen. Prijsverhogin
gen als gevolg van de 13 % 
weeldetaks op de groentenkon-
serven, dweilen, sokken, dames-
kousen, breiwol, speelgoed, bed-
delakens, enz. 

Stijging van de posttarieven. 
Stijging op de spoortarieven. 
Stijging op de benzineprijs, op 
de stookolie. 

Alles op de rug van de ver
bruikers ? En wie zijn de groot
ste en de minst kapitaalkrach
tige verbruikers ? Eerste slacht
offers zijn zeker de kroostrijke 
gezinnen en de ouden van 
dagen. 

De kleine verhoging van de 
kindertoeslagen en de ouder
domspensioenen wordt eenvou
digweg weggespoeld door de 
vloed van de prijzenstijging. 

Een grootscheepse aktie tegen 
de rampspoedige regeerders en 

regerende partijen zoa door de 
V.U. moeten gevoerd worden, 
ook buiten het parlement. De 
V.U. alleen is niet verantwoor
delijk voor de financiële chaos. 
De V.U. alleen mag zonder blo
zen voor de kleine man in de 
bres springen. 

Voor wanneer de afscheid»-
mis van Pater Harmei ? 

B.B., Aalst 

STRACKE EN DE T.V. 

Aan de lieer direkteur-gene-
raal van de BRT richtte ik een 
schrijven waarin ik mijn ver
wondering uitsprak over het 
feit dat noch radio noch televi-
zie melding hebben gemaakt van 
de hulde aan Pater Straeke in 
december van vorig jaar. 

Pater Straeke kwam wel aan 
het woord enige tijd later in het 
programma « Medium », doch 
gezien het zeer gevorderde uur 
zullen maar weinig kijkers de 
gevierde gehoord hebben. 

Aan de heer Vandenbussche 
heb ik dan ook gevraagd of het 
niet mogelijk zou zijn een « Ten 
huize van Pater Straeke » uit te 
zenden, erbij voegend dat ik-
daarmee ongetwijfeld de wens 
van zeer vele Vlamingen ver
tolkte. 

Laten we hopen dat we Pater 
Straeke nog lange tijd in ons 
midden mogen houden, doch het 
ware een onvergeeflijke fout van 
de BRT door uitstel - en even
tueel onder bepaalde druk - te 
wachten tot het te laat is. 

J.L., De Panne, 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud dec 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuzo 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

van de redaktie 

Brussel , 19 januar i 1966. 

Betreft : Verschijningsdag, 

Sinds z i jn ontstaan ve r sch i jn t d i t blad op za
t e r d a g . Zo i s het doorheen nu bi jna een dozijn 
jaren geweest en iedereen schijnt met die dag 
tevreden t e zi jn : de l eze r omdat h i j op za ter 
dag en zondag mt̂ ér t i j d aan een blad kan bes t e 
den, de propagandist omdat h i j op zondag met 
een kersvers blad de baan op kan om t e kolpor-
t e r e n . 
Alhoewel zaterdag een evident ie l i j k t , i s het 
toch een redakt ioneel probleem. Een weekblad 
wordt op een heel andere wijze gemaakt en ver 
stuurd dan een dap;blad. Enkele uren voordat U 
uw dagel i jkse krant in handen k r i j g t , werkten 
in de drukkerij en op de redaktie de mensen van 
de nachtploeg om hem voor U klaar t e maken. Maar 
een weekblad hoort reeds de dag v&ór z i jn ve r 
schi jnen, in de vroege namiddag, op de post t e 
zijn. Wat betekent, dat donderdagmiddag de redak
tie normaal haar werkzaamheden beëindigd en dat 
het drukken dan begint. 
Het grote bezwaar en de grote moeilijkheid daar
bij i s , dat j u i s t dondlerdagnamiddag in de p o l i 
t i e k een belangr i jk moment i s , waarop nieuws 
wordt gemaakt : dan wordt er in het parlement 
gestemd over wat in de voorbije dagen op de dag
orde stond, Doorgaans kunnen we de u i t s l a g der 
stemmingen dezelfde week n i e t meer brengen. In 
dien het echter gaat om zeer belangri jke kwes
t i e s , dan hebben wij e r na tuu r l i j k graag het 
nachtwerk voor over, In 1965 gebeurde dat negen 
maal. » „ 
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• De Leuvense inüversite't 

worden 
de liissolioppen 
zenuwachtig ? 

(n.) De bekende « Revue générale beige > 
î  in a lamaoc^land. De redaklie heeh ont
dekt dat hei todi uel goed is, heel wal be
lang te hechten aan de moties \ a n het 
K.\ ' .H.V.. niet «)zeei inzover deze ui tgaan 
van de s tudenten (die oudere heren me
nen dat zij dat nog wel baas k u n n e n ) , 
maar wei in /o \e i de opvat t ingen en de 
strevingen \ an lien die achter deze mo
ties staan ei dooi duidelijk worden. Het 
v e r d stilaan tijd dat « men Ï ontdekte , 
da t het inderdaad niet slechts enkele zeld
zame « dooi de Volksiuiie opgestookte » 
studentjes zijn die Leuven en Vlaanis-
Brabani willen redden ! 

De heren voorzien zells het eigste : eens 
dat Leuven « gevallen » is, zal Brussel alle 
aanvallen moeten doorstaan. En dan volgt 
een van die onvergelijkelijke Franse drania-
tiseringen de gematigde Vlamingen « be-
\ e n voor de Vlaamse Volksbeweging en 
\ o o r de Volksunie 7oals in 1793 de Giron-
clijnen vooi het Comité de salut public ». 
Dat Comité heeft de hoofden met t iental
len doen rollen. Men kan zich indenken, 
hoe die zeldzame oomatigde Vlamingen 
aan het beven zijn ! 

Men zou zelfs de indruk kunnen krijgen 
dat ook de Belgische bisschoppen aan het 
beven zijn gegaan : maandagmorgen deel
den de kranten mee dat zij voor hun nor
male tweemaandelijkse vergadering zijn 
bijeen geweest. Maar dat zijn dan twee
wekelijkse tweemaandelijkse vergaderingen 
g e w o r d e n ! Dit is achter een officieel 
schijntje een zeer goede zenuwachtigheid 1 

• Bij het Bestuur der Posterijen 

slechte wet 
of slechte 
ministers ? 

'(h ^rh.) He t Bestuur der Posterijen heeft 
zopas zijn jaarlijks verslag over het jaar 
19G1 uitgegeven. 

Dit verslag handel t iiitvociig over de 
s t ruk tuur van de Posterijen en ovei de 
activiteiten van de diverse diensten. 

In verband met de voortschrijdende au-
tomntisatie bij het Bestuur der Postcheks 
wo id t op blz. 74 het volgende medege
deeld : 

« Wel bewust van de omvang van de te 
\ erw ezenlijken taak, heeft de heei Minister 
van P . T . T . een dienst C I M E A (Comité J e 
1 aiitomatisaLion, Implan ta t ion et de Misc 
en Exploitat ion) opgericht die belast is met 
het vastleggen der principes om over de 
toe]iassing te waken van de maatiegelen 
d,ié zich opdr ingen, ingevolge de over
schakeling van ojocenvolgcnde diensten op 
autoiuatische systemen. 

Xa-n het Cimea, waarvan de heer direk-
tcui-generaal het voorzitterschap waar-
ncciut, bi)gestaan door de chef van het 
amb t , maken verder deel ui t : een afge-
vaaKÜgde van de heer minister van 
P .T . I . , vertegenwoordigers van de alge-
r i cne diensten, van het bestuur der post-
chccks, van de betrokken functionele di
recties, van de Bell Te l ephone Manufactu
r ing Companv en dei e ikende beioepsor-
gauisaties. 

X'.in enige NederlaiuKc bij-naming van 
bcvMist komitec i.s geen sprake. O p zichzelf 
wensen wij dit niet te dramatiseren. Doch 
het kan wel typisch genoemd worden voor 
de sleer die in de hogere bcstuui->oigancn 
dei [josterijen heerst. 

Het is wel mooi, te pra len over de ver
n a l e i landsing van het bedrijfsleven en de 
V. 'lisatie van het nederlandslal ig diplo
ma 

Zolang evenwel in de v\cikgrocpen van 
hogeic ambtcna icn , waar het werkelijke 
b( kiiigi i jkc werk geschiedt, het Nederlands 
iiicl de plaats krijgt vsaarop het recht 
heeft, zal ook in dc/e k l ingen de fransta-
ligheid als een slatussvmbool een voort
du rende invloed op de lagere kaders uit
oefenen. 

Hel /<m de moeite lonen, even op te 
spoicii welke ministcis de laatste dert ig 
jaar het polil ieke gezag over het Bestuur 
dcr Posterijen hebben uitgeoefend. 

Daartussen zullen heel wat Vlamingen 
worden aangetroffen. 

H e t was h u n eerste taak er voor te zor
gen dat de vernederlandsing, door de wet
gever in de ja icn dcil ig gewild, /on zijn 
doorgediongeil tot in de hogeie l)cstuurs-
kaders. Na dertig jaai taalwetgeving wordt 
in een officieel jaarverslag van het Bestuur 
der Posterijen niet eens getracht het feit te 
verdoezelen dat het Nederlands als kommu-
nikat iemiddel voor de hogere bestuursorga
nen weinig of niet gebruikt wordt. 

Ofwel deugde de taalwetgeving niet, of
wel bleven de Vlaamse excelleiuies in gc-
bicke ! 

• hl de Kamerkoiuiuissie 

het konflikt 
met minister 
spaak 

(fvde) De Commissie voor Buitenlandse 
Zaken van de Kamer heeft twee vergade-
l ingen besteed aan een discussie over de 
toepassing van de nieuwe taalwet op het 
depar tement (op 22 december en op 12 
januar i jL) . 

He t is totaal onaanvaardbaar dat op de
ze twee vergaderingen meer Franstal igen 
aanwezig waren dan Vlamingen, door de 
afwezigheid van meerdere Vlaamse commis
sieleden : op de eerste vergadering bleven 
de heren Boey, Lefère. T h e o Lefèvre, T i n -
dcmans en Van Evnde weg; op de tweede 
vergadering de heren Lode Craeybeckx, 
Lefère, T i n d e m a n s en Van Eynde. 

In feite s tonden de heren Van der Eist 
en Dewiilf alleen, met de steun van de 
heer Delwaide. 

O p de eerste vergadering werden zij dan 
nog in de rug gescholen door Lode Craey
beckx, die alleen te Antwerpen de flamin
gant ui thangt , op de tweede door T h e o 
Lefèvre, die he t gepast vonden minister 
Spaak ter h u l p te snellen en hem hulde ie 
brengen. 

W a t wij uit deze langdurige discussies 
on thouden is vooreerst dat minister Spaak 
onomwonden verklaard heeft zich niet te 
storen aan de adviezen van de Vaste Com
missie voor Taal toezicht ; wanneer deze 
niet overeenstemmen met zijn zienswijze 
houdt hij er geen rekening mee en doet 
zijn zin. 

Zijn zin doen betekent : vooitgaan met 
het benoemen en bevorderen van diplom.i-
len die niet in orde zijn volgens de wet, 
d ie niet voldoen aan de door de wet ge
stelde vooiv\ aarden. 

Volgens minister Spaak (gesteund door 
oud-minister Gilson) heeft het feit dat de 
wel een taalexaraen vereist, afgelegd voor 
een examentomiijissie samengesteld door 
het Vast Wervingssccietariaat, niets te be
tekenen. Iedereen die ooit een taaiexamen 
afgelegd heeft moet er geen meer afleggen I 
Aldus ontsnappen praktisch alle diploma
ten aan de wet, behalve een twintigtal die 
« geparachuteerd > werden, aangeworven 
zonder enig examen. En zelfs onder de/e 
zouden er zijn die ooit vscl eens een taai-
examen afgelegd hebben... 

Doch zelfs deze zeldzame « slachloffcis » 
(volgens de minislei !) zouden pas in 1968, 
indien ze willen, het taalexamcn moeten 
al leggen. 

\ 'an mi lol ni 1908 gebeurt ei niets, k.in 
de luiiiisui gciusl doorgaan nici benoe
mingen zoals deze van Holvoet, baron \".iii 
den Bosch e.a. 

Te rgend en ui tdagend in het geval van 
baron Van den Bosch is dal deze wcigeit 
Neder lands te kennen, alhoewel dn • on 
vereiste is, een bekwaaniheiclsvcuiste, en 
even hooghai t ig weigeil zich te onderwei-
pcii aan een taaiexamen, u aai toe hij dooi 

de wet verplicht is. De Vaste Commissie 
heelt dil in een acfv ics (zaak Holvoet) uit
drukkeli jk vastgesteld. 

H e t is eens te meer overduidelijk dat 
men op het deparlenieiU de wet niet wil 
toepassen. 

He t Vlaams s landpunt kan slechts zijn 
da t sedeit het van k i a th t worden van de 
wet van, lOG."! cle minister geen benoemin
gen vooi v.u.intc plaatsen mocht doen zon
der Cl zich van te vergewis,sen of do kan
didaat voldeed aan de door de wet gestel
de voorwaarden en hem desgevallciitl_ voor
afgaandelijk een taalexamcn op te leggen. 

Zo moest progicssief de toestand aange
zuiverd wolden om ten laatste in 1968 een 
iiiiiu.iU UHsi.nni te bereiken. Bijna di ie 
j.iai van de \o()i/ ienc termijn van vijf jaar 
zijn reeds vooi bij . Nu beweert de minister 
dat de wel pas in 1968 toepasselijk zou 
wolden, dat voor die da tum niemand een 
examen^hoeft af te leggen en hij bij gevolg 
ongestoord kan voorlgaau mei . \cdeilai ids-
onkiiudiucn u lx noemen ! 

Wij stellen vast : ten eerste dat iedereen 
aanvaa id i dat het maar redelijk is dal onze 
diplomaien (naast de kehnis van vreemde 
talen die van hen vereist wordt !) loch ook 
de tweede naiioii.ik i.i.ii /ouden kennen: 
vervolgens : clal in Iciie leeds van in de 
jaren twiniig de kennis van de tweede 
taal vereist woidt bij hel aanwervingsexa
men voor de diplomatieke carrière, wat 

niet belet dat lal van diplomaten geen 
Nederlands kennen en dus in een onwet
telijke toestand verkeren; en ten slotte : 
dat nie t temin minister Spaak in 1965 o.m. 
te Londen een ambassadeur benoemt die 
weigert Neder lands te spreken en die wei
gert zich te onderwerpen aan de wet 1 

Ind ien de Vlamingen er enig beland 
aan hechten da t met de nieuwe taalwet 
niet gebeurt wat er met de vorige gebeinil 
is op Buitenlandse Zaken, wanneer zij wer
kelijk willen dat het verzet gebroken wordt 
moeten zij eisen dat de heren Holvoet, Vua 
den Bosch e.a. het voorgeschreven taalext-
men afleggen vooraleer h u n benoeming 
als g e l ^ g kan aanvaard worden. 

Wanneer men eens te meer toegeeft /al 
een bewijs te meer geleverd zijn dat taal
wetten niets oplossen in dit land. Wij we
ten dit reeds lang. 

De wet schrijft ook voor dat het even
wicht tussen de taalkadsrs op alle t rappen 
van de hiërarchie trapsgewijze (progressi-
vcmeni) moet verwezenlijkt worden « zo
danig dat het volledige uilwerking heeft 
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
wet » (art. 36). 

Welnu op dil ogenblik is de verhouding 
op de hogere t rappen \ a n de hiërarchie 
slechter dan in 1963 ! 

Er is dus alle reden voor de heren Craev-
beckx en T h e o Lefèvre om hulde te bien-
gen aan minister Spaak. 

de py.v. op hol geslagen 
(vervolg van bladzijde 1) 

De hatelijke wijze waarop de P.V.V. de kieskampagnes in de Brus
selse agglomeratie gevoerd fieeft bij de gemeenteverkiezingen en bij 
de parlementsverkiezingen spreekt boekdelen, evenals de manier 
waarop deze partij in de gemeenten van deze agglomeratie waar zij 
aan het bewind is. tegenovei de Vlamingen optreedt. Het is het meest 
ergerlijk bedrog, de Vlaamse openbare mening voor te schotelen dat 
van deze É.V.V.-ers ook maar iets goeds te vei wachten is voor de Vla
mingen in het Brusselse. Het zijn fanatieke Franse taalimpenalisten, 
vlamingenhaters zonder enig begrip voor het Vlaamse stadpunt. Zij 
zijn de hoofdschuldigen voor de ondragelijke toestanden te Brussel. 

Het getuigt van kwade trouw, van hypokrizie, te durven beweren 
dat niet geraakt wordt aan principiële Vlaamse beginselen, daar waar 
deze in feite uitgehold en prijsgegeven worden. 

Er wordt zogezegd niet geraakt aan het beginsel van de integriteit 
en de homogeniteit van het Vlaamse land, maar men is akkoord om de 
Voerstreek aan Wallonië over te leveren (waarbi.i het wansmakehjk 
is, het voor te stellen alsof de Voerstreek Vlaains zou kunnen blijven 
in de provincie Luik ! ) ; men is akkoord om opnieuw een reeks Vlaam
se randgemeenten rond Brussel prijs te geven aan de verfransing; 
men is akkoord om terug transmutatieklassen, kaste-scholen in het 
Vlaamse land te openen ten behoeve van de franskiljons; men is ak
koord om Vlaamse kinderen over te leveren aan de verfransing door 
het invoeren van de « liberté du père de familie », enz... 

De uitvallen tegen het ekstremisme doen potsierlijk aan, komende 
van woordvoerders van een politieke partij die zélf het meest gevaar
lijk ekstremisme in dit land huldigt ; het ekstremisme van hen, die 
niet begrepen hebben dat de Vlamingen in dit land de meerderheid 
zijn en dat deze Vlamingen het ekstremisme van de transdolle inwo
ners der Brusselse agglomeratie meer dan beu zijn. 

De vrijwel eensgezinde en verontwaardigde afwijzing van het P.V.V.-
vergelijk in het Vlaamse land niet alleen door al de andere politieke 
partijen maar zelfs door liberale organisaties zoals het Willemsfonds, 
bewijst voldoende het ekstremistisch karakter van dit vergelijk dat 
voor België dinamiet is. Diegenen die dit vergelijk verdedigen, zijn 
slecht geplaatst om anderen te beschuldigen van ekstremisme of met 
het schrikbeeld van het separatisme te zwaaien. 

Het is diepbeschamend en onterend dat Vlaamse politici, die zich 
voor vlaamsgezind willen laten doorgaan, op dergelijke wijze verraad 
plegen. Het woord « verraad » wordt niet het eerst door ons gebruikt, 
het werd uitgesproken op de vergadering van het Liberaal Vlaams 
Verbond zélf .Zij die dit goedkeuren, moeten uit de Vlaamse gemeen
schap uitgesloten en uitgestoten worden. Alle bewuste Vlamingen, tot 
welke partij zij ook behoren, moeten eensgezind en kordaat laten we
ten dat zij met deze mensen niets meer wensen gemeen te hebben en 
hen onverbiddelijk zullen bestrijden. 

Wanneer de P.V.V. dit vergelijk op het partijkoagres a.s. zondag 
goedkeurt en er zich toe verbindt de uitvoering ervan na te streven, 
moet de vraag gesteld worden welke samenwerking er met deze partij 
nog mogelijk is. De C.V.P. en de B S.P. moeten dan hun verantwoor
delijkheid opnemen. Ook voor wat de Kommissie Vranckx betreft. Het 
is o.i. duidelijk dat men van Vlaamse zijde niet meer kan aanvaarden 
aat een politieke partij, die dergelijk ekstremistisch en uitgesproken 
Vlaams-vijandig programma verdedigt, op voet van gelijkheid met 
de C.V.P. en de B S.P toegang krijgt tot deze Kommissie. Meer dan 
ooit moet thans wel gewaarschuwd worden tegen de Kommissie 
Vranckx, die door de P.V.V. zal misbruikt worden en aldus een nog 
groter gevaar wordt 

Wij stellen nuchter vast dat de oplossing van het probleem der 
Vlaams-Waalse verhoudingen door deze stellingname van de P.V.V. in 
genendele vergemakkelijkt wordt, maar integendeel grotelijks be
moeilijkt. De bedoelingen die achter dit vergelijk schuil gaan, moeten 
ontmaskerd worden : deze bedoelingen zijn een gevaar voor de Vlaam
se gemeenschap. Over dit vergelijk kan zelfs niet gepraat worden, het 
moet onmiddellijk en ondubbelzinnig verworpen worden en hard
nekkig bekampt. 

mr. F. Van der Eist. 
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WIJ 

• De mijnsluiting te Zwartberg 

de zogenaamde 
" rekonversie" 
een grap 

'(m.copp.) Om meerdere doorslaggevende 
redenen kunnen de Limburgse mijnen 
niet over dezelfde kam geschoren viforden 
als de Waalse mijnen, die door sluiting 
worden getroffen of bedreigd. 

Limburg is — in verhouding tot zijn 
bevolkingsaantal en -aangroei — nog steeds 
de minst geïndustrialiseerde streek van 
België. De normaal voorziene bevolkings
toename in het eerstvolgend decennium 
overtreft op gevoelige wijze de werkver-
fchaffing ten bate van de aankomende 
jeugd, zelfs bij een intensievere industriali-
seiingspoliliek ! In dit licht maken de zgn. 
< rekonversieplannen > van de Regering 
een po\'ere, ja een belachelijke indruk en 
betekenen ze helemaal geen geldend ant-
wooid op de dringende ekrfnomische pro
blematiek van Limburg. 

In tegenstelling met de Waalse industrie
gebieden kan Limburg bogen op een 
struktureel o\erschot aan arbeidskrachten. 
Het is eenieder bekend, dat de Waalse 
mijnbckkens op vreemdelingen moeten be
roep doen om hun aktieve bevolking op 
peil te houden. 

Zoals blijkt uit de sinteze van een stu
die « over de evolutie van de vraag en het 
aanbod van arbeidskrachten in de Provin
cie Limburg », opgemaakt door de « So-
ciaal-Ekonomische Werkgroep » van de 
Volksunie, (studie die ik aan meerdere le
den \an de regering, aan meerdere leden 
van Kamer en Senaat en aan verschillende 
wehaartsorganismen heb overgemaakt) zul
len tussen 1966 en 1976 ruim 68.000 werk-
gelegeniieden in Limburg moeten gekreëerd 
worden, alleen al om de toegenomen aktie
ve bevolking o'p'te vangen... 

Daarenbo\en telt Limburg meer dan 
21.000 pendelaars, die dagelijks naar Luik, 
NedcrlaiKt en Duitsland trekken en die uit-
diukkelijk de wens hebben geuit in Lim-
bui!^ /elf teweik gesteld te worden (dit 
cijfci \alt trouwens samen met "het aan
tal pendelaars die meer dan 2 uur per dag 
dienen te reizen). 

Daarbij zullen zich zeer waarschijnlijk 
nog luim 4.000 aankomende jongeren uit 
landbouw- en middengroepen voegen, die 
zullen zoeken om in de industrie te treden 
in plaats van hun vader op te volgen. 

Dit voert het aantal te kreëren werk-
geicgenheden in Limburg voor de periode 
1966-1976 op tot luim 94.000, d.i. meer dan 
9.000 per jaar! 

Welnu, de expansie van de bestaande 
industrie, landbouw, handel en diensten 
zal slechts bij machte zijn in dezelfde pe
riode ruim 2.000 werkgelegenheden ie 
scheppen. 

Dit betekent dat meer dan 70.000 extra-
werkgelegenheden moeten gekreëerd wor
den door de oprichting van nieuwe bedrij
ven ! 

En in zulke omstandigheden wordt een 
nog lendabele mijn met meer dan 4.000 
werknemers gesloten !^ En dat, nadat de 
Limburgse mijnen hebben bijgedragen lot 
de miljarden die aan de marginale mijnen 
in de W^aalse bekkens werden besteed on
der \orm \an subsidies, toelagen en bij-
diagcn van 1941 tot 1963. 

Het creëren van ruim 70.000 werkgele
genheden zal een minimum van 36 miljard 
vergen aan investeringen in gebouwen en 
machines, en een minstens even hoog be
dt ag aan investeringen in infrastructurele 
wei ken. 

Als men hiertegenover de zgn. « rekon-
versiemaatregelen » van de regering plaatst, 
valt onmiddellijk hun volkomen ontoerei
kendheid op ! 

De kredieten voor de aanleg van de E-3 
als een gedeeltelijke kompensatie vooistel-
len," klinkt toch wel als een zouteloze grap 1 
De aanleg van de E-3 werd reeds in 1956-
1957 als eis gesteld door de bestaande 
Ekonomische Raden en moest reeds lang 
een voltrokken feit zijn geweest... 

De inrichting van enkele kleine, ver

spreide industrieparken, aangekondigd in 
het Rekonversieplan,-is ergerlijk ontoerei
kend om de industrialisering van Limburg 
te verwezenlijken. Laat mij dit even ver
duidelijken door erop te wijzen, dat voor 
70.000 nieuwe werkgelegenheden minstens 
1.500 ha. industriegronden moeten beschik
baar zijn. 

Voor de huisvesting van de tewerkge
stelde bevolking in de nieuwe industrie
zones moeten op zijn minst drie nieuw
steden gebouwd, elk voor 70.000 inwoners. 

Uit dit alles blijkt overduidelijk dat het 
zogeheten « Rekonversieplan > voor Lim
burg in feite helemaal geen « plan » mag 
genoemd worden, maar veeleer een ineen-
flansing van enkele verspreide projekten, 
waarvan de uitvoering toch reeds in het 
verschiet lag! In deze ovemachtse impro
visatie ontbreekt zelfs de aanleg van de 
E-39, die nochtans sinds jaren door de 
« Ekonomische Raad voor Limburg » ils 
dringend noodzakelijk werd gevraagd. AVat 
dan meteen de indruk versterkt, dat deze 
Raad niet eens ernstig geraadpleegd werd 1 

De Volksunie eist dan ook dat de be
trokken ministers voor Limburg een wer
kelijke industrialisatiepolitiek van grote 
allure zouden op dreef brengen, die het 
beklemmende werkgelegenheidsprobleem 
tot een afdoende oplossing zou helpen 
brengen. 

deze week in het land 

• In de Kamer werden een hele reeks interpellaties gehouden, waaronder 
die van V.V.-woordvoerder Hugo Schiltz over Zwartberg. 

• De Kamerkommissie van Binnenlandse Zaken keurde het wetsontwerp 
over de zgn. Kommissie Vranckx goed, min de stem van de Volksunie en 
vijf onthoudingen van de Vlaamse C.V.P. 

• Op de L.V.V.-studiedag, die verleden zondag gehouden werd ter voorberei
ding van het P.V.V.-kon gr es vandaag en morgen te Luik, kwam dan toch 
sterk verzet tegen het « vergelijk » tot uiting. 

• Sociale onrust : stakingsaanzeg in banken en grootwarenhuizen, betoging 
te Luik, verscherping van het konjlikt men de geneesheren. 

In afwachting mag de mijn van Zwart
berg, met haar 4.000 tewerkgestciden, niet 
gesloten worden. Zij mag niet het zoenoffer 
zijn op het altaar van de betere betrekkin
gen tussen de volksgemeenschappen. Voor
aleer de mijn van Zwartberg wordt geslo
ten, dienen vooraf alle mijnen gesloten (en 
dat zijn er vele) die méér verlies boeken 
dan deze van Zwartberg! 

Werkgelegenheid moet voorafgaandelijk 
gegarandeerd, niet enkel voor de 4.000 
werknemers van Zwartberg, maar voor alle 
Limburgers die in eigen streek willen 
werken. 

herman vonder poorten 
P.V.V.-senator Heiman Vanderpoorten, voorzitter van het Liberaal Vlaams 

Verbond, heeft verleden zondag op de bijeenkomst van zijn vereniging een rot-
beurt gemaakt. Hem viel de taak te beurt, het onterende « taalvergelijk » van 
de P.V.V. te doen slikken door de vlaamsgezinde liberalen. Hij deed het mat en 
onhandig; toen hij zich door de oppositie vanuit de zaal en door het tueinig 
moedig stilzwijgen van een twintigtal zijner parlementaire kollega's in de hoek 
gedrumd voelde, werd hij zelfs bepaald grof. Dat is men doorgaans van hem 
niet gewoon. 

De thans 44-jange Herman Vanderpoorten is in de wandeling indei daad 
een charmante jongen. Hij is onbetwistbaar intelligent; zijn intelligentie gaat 
echter gepaard met een laatdunkend cynisme dat hem, samen met een opval
lend gebrek aan vlijt, tot nog toe belet heeft uit zijn politieke carrière te halen 
wat er feitelijk van meet af aan inzat. 

Herman Vanderpoorten is zowat ziek in het bedje van Anseele en Piet Ver-
meylen : hij trad zijn politieke loopbaan aan met de erfenis van een groot vader. 
Het schijnt echter een politiek axioma, dat grote vaders zelden grote zonen heb
ben. En dat de dynastie reeds in haar tweede generatie fel ontaardt. 

Arthur Vanderpooften was een vlaamsgezinde liberaal, een politieker van 
het oude slag die zijn loopbaan en zijn reputatie bouwde op de stevige grond
slag van een populariteit die wortelde in onverdroten dienst aan en belangstel
ling voor de gewone man. In de laatste jaren voor de jongste wereldoorlog werd 
die loopbaan bekroond met een ministerportefeuille in de verschillende regerin-' 
gen Pierlot die elkaar opvolgden tot bij de Duitse inval. Vanderpoorten behoor
de tot de ministers die Pierlot niet naar Londen volgden; het besluit om naar 
België terug te keren werd hem echter fataal. In 1943 werd hij door de Duitsers 
aangehouden; hij overleed in Duitse gevangenschap. 

Herman Vanderpoorten heeft steeds van zichzelf beweerd, dat hi] de fla-
mingantische overtuiging van zijn vader had geërfd. Veel is daarvan niet te 
merken en het blijkt, dat hij zeker niet de nodige karaktervastheid heeft om in 
het hoera-patiiottiek midden dat de P.V.V. steeds meer en meer is geworden, 
tegen de stroom op te roeien. Eenmaal heeft hij het podium van de Vlaamse 
strijdbaarheid beklommen : zijn naam is verbonden aan het amendement, waar
door de Voerstreek van Luik naar Limburg werd overgeheveld. Het is tipisch 
voor de man, dat deze schijnbare bevlieging van flamingantische strijdlust ei
genlijk op een misverstand berustte. Inderdaad was het amendement Vander
poorten oorspronkelijk een Volksunie-amendement. Het is echter ondenkbaar 
dat de heren van de traditionele partijen zich zouden « vernederen » door een 
V.U.-amendement bij te treden. IS!adat het Vlaams-nationaal voorstel netjes weg
geruimd was, stelde men zich in de Kamerkommissie dan toch akkoord over de 
inhoud ervan, de overheveling van de Voerstreek. Vanderpoorten kreeg de op
dracht, dit akkoord vast te leggen in een amendement dat zijn vaam en niet 
meer die van de Volksunie zou diagen. Hij kweet zich van deze taak, een louter 
formaliteit, en sindsdien houdt Ilar dnekkig de legende stand dat Herman Van
derpoorten de redder van de Voerstreek is. De franstalige bladen vielen hem daar
over herhaaldelijk lastig en in zijn eigen partij had hij bij velen de boter gege
ten; hij achtte het dan ook raadzaam, zich in het parlement te verontschiddigen 
voor deze flamingantische heldendaad-ondanks-zichzelf. ' 

Desondanks : de legende bestaat en zij is er ooizaak van dat velen zich ver
baasd hebben over de platte broodjes die Herman Vanderpoorten in verband 
met het P.V.V.-vergelijk uit de oven heeft gehaald. Er is nochtans weinig reden 
tot verbazing. Het karakter van de man neigt niet naar heroïsche zelfopoffering. 
En een blik op de elektorale kaart volstaat, om de rest duidelijk te maken. Van 
1961 tot 1965 zetelde Herman Vanderpoorten namens het arrondissement Me-
thelen in de Kamer. Bij de verkiezingen van 1965 moest hij, zeer tegen zijn zin, 
naar de senaatslijst verhuizen; men gaf om allerlei redenen — waarbij het ka
rakter van Vanderpoorten ook wel een rol speelde — de voorkeur aan Deweerdt 
als kopman voor de Kamer. Vanderpoorten werd toch, waarschijnlijk tegen zijn 
eigen verwachting in, tot senator verkozen; dat was echter een dubbeltje op z'n 
kant, want het was 20 jaar geleden dat het arrondissement Mechelen een blauw 
senator naar de Wetstraat had gestuurd. Herman Vanderpoorten beseft, dat het 
de volgende keer wéér een dubbeltje op z'n kant zal zijn en dat, indien er iets 
misloopt, hij aangewezen is op de koöptatie. Met ander woorden : op de genade 
en de welwillendheid van hen die hem verleden zondag opdracht gaven om de 
vlaamsgezinden in zijn partij het vergelijk — dat door P.V.V.-ers als verraad 
werd betiteld — aan te smeren. 

Wat zijn we ver van de Willems'en en de Vuylsteke's afgedwaald ! 

dio denes. 

Het Kerncentrum te Mol 

ten koste van 
Vlaanderen 

(j.b.) Gewoontegetrouw werd er door elk 
van de drie « erkende 2> vakbonden bij het 
verlopen van de sociale piogiammatie in 
het Kerncentrum te Mol een eis 
tot loonsverhoging en meer sociale voorde
len ingediend. Eveneens gewoontegetrouw 
antwoordde de Direktie met de verklaring 
dat, niettegenstaande een staatssubsidie van 
ruim tweehonderd millioen franken, de 
begioting 1966 een deficit vertoont van bij
na dertig millioen, indien men de eisen 
van de vakbonden zou inwilligen zelfs ze
ven en veertig millioen. Dus, besluit de Di
rektie, zien wij ons verplicht sanerings
maatregelen te treffen en een tachtigtal 
personeelsleden af te danken. Waarop de 
vakbonden reageerden met het neerleggen 
van een stakingsaanzeg en tevens 'e betrok
ken minister om bemiddeling verzochten. 
Tot zover kent het scenario een normaal 
verloop. In 1964 kende de regering een 
kredietverhoging toe, op voorwaarde dat 
men alle aanwervingen zou stopzetten en 
een hoger rendement zou nastreven. Men 
aanvaardde het geld en ging gewoon ver
der. In 1965, één maand voor de verkie
zingen, hetzelfde : dreiging met afdanking, 
stakingsaanzeg, dertig millioen extra, ver
der verspillen. (Het is opmerkelijk hoe in 
de laatste twee jaren het wetenschappelijk 
personeel is teruggeloperï en hoe sterk het 
administratief personeel in aantal is toege
nomen.) 

Nu, in 1966 doet een nieuw element zijn 
intrede. De regering heeft besloten de in
spanningen voor het wetenschappelijk on
derzoek gevoelig te verminderen en dit be
sluit slaat kennelijk ook op het Studie
centrum voor Kernenergie. Hier besluit men 
het zuiver wetenschappelijk onderzoek dras
tisch te beperken en het technologisch on
derzoek verder uit te breiden. 

Bij de oprichting van het S.C.K. hebben 
de franstaligen zich hoofdzakelijk in de 
reaktorbouw, technologische afdelingen en 
administratie genesteld. De afdelingen voor 
het fundamenteel onderzoek bevatten 
meestal nederlandsprekenden; hier worden 
immers bekwaamheid en originaliteit ver
eist, maar de eerstgenoemde afdelingen bie
den meer promotiekansen en toekomstmo
gelijkheden. Of meende U dat het toevallig 
zo was ? 

Indien het studiecentrum een internatio
nale faam verworven heeft, die vele ande
re centra ons benijden, is dit uitsluitend 
aan de kwaliteit en de resultaten van het 
fundamenteel onderzoek te danken en het 
is nu juist dit deel dat men < drastisch > 
wil inkrimpen. 

Wie ligt aan de basis van deze beslis
sing ? 

Alhoewel zij praktisch niets tot het be
staan van het S.C.K. bijdragen, hebben de 
Belgische geldmachten er totnogtoe de win
sten opgestreken (bevoorrechte leveringen) 
en er praktisch de lakens uitgedeeld. Een 
vergelijkende studie van de namen die het 
S.C.K. beheersen en de namen die de groot
ste banken dirigeren, kan releverend wer
ken. Het is de vertegenwoordiging van 
D.m. deze groep die nu tracht het voor-de 
ekonomische valorisatie van België en 
vooral van Vlaanderen zo belangrijk we
tenschappelijk onderzoek te beperken en 
liefst af te schaffen. Wij hebben reeds ver
meld dat deze tendens op regeringsvlak 
weerspiegeld wordt. 

i 
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naziin 
V.U. EN L.V.V. 

Aan de vooravond van de 
bijeenkomst van het Liberaal 
Vlaams Verbond publiceerde 
de V.U. volgend persbericht : 

«Het Partijbestuur der 
Volksunie heeft met ontstel
tenis kennis genomen van 
het zogenaamd «taalkompro-
mis » van het Politiek Bureau 
der P.V.V. 

«Het stelt vSst dat deze 
voorstellen een volledige af
braak betekenen van alle ver
worvenheden der Vlaamse 
Beweging en het verheugt er 
zich over, dat deze voorstellen 
in het Vlaamse land algemeen 
en verontwaardigd afgewe
zen worden door alle andere 
politieke partijen. 

< Het partijbestuur der 
Volksunie hoopt dat de leden 
van het Liberaal Vlaams Ver
bond, morgen in studiedag 
bijeen, indachtig de grote t ra 
ditie van het liberaal flamin
gantisme, hun voorgangers en 
zichzelf niet zullen verlooche
nen door datgene prijs te ge
ven waarvoor in het verleden 
zo hardnekkig gestreden 
werd », 

VERRAAD 

Er was dan op de studiedag 
van het L.V.V. heel wat ver
zet tegen het monsterplan 
van de P.V.V. De beschamen
de kapitulatle van de Vlaam

se P.V.V.-mandatarssen werd 
niet geslikt. 

Toen prof. Verhulst, voor
zitter van het Willemsfonds, 
de brief voorlas van ere-voor-
zitter prof. Van Werveke — 
« het geweten van het Vlaams 
liberalisme» zoals hij door 
een der aanwezigen werd ge
noemd — was het applaus in 
de zaal hartelijker en lang
duriger dan na de matte ver
dediging van het P.V.V.-ver
gelijk door Vanderpoorten. 
Prof. Van Werveke noemde 
dit vergelijk « een bedenkelij
ke stap achteruit, waarbij de 
Vlamingen gepaaid worden 
met enkele principiële ver
klaringen, die geen praktische 
toepassing hebben». Prof. 
Verhulst verklaarde zich na
mens het Willemsfonds hier
mee akkoord. 

Namens de Vlaamse Libera
le Jongeren noemde de heer 
Van Hove het vergelijk « een 
schande »; de heer Moereman, 
namens het Liberaal Vlaams 
Studentenverbond, gebruikte 
een nog veel sterker woord : 
hij zegde dat de P.V.V. ver
raad pleegt. 

Tegenover deze en even 
sterke veroordelingen van het 
vergelijk — veroordelingen 
die het akkoord wegdroegen 
van een meerderheid in de 
zaal — stond ten eerste het 
beschamend verslag van se
nator Vanderpoorten en ten 
tweede het laf stilzwijgen van 

het twintigtal Vlaamse PVV-
mandatarissen in de zaal. Zij 
zijn reeds onder het juk door
gekropen ! 

INCIDENT 

Tussen Mr. Grootaert — die 
enkele jaren geleden in het 
nieuws kwam omdat hij het 
als Vlaams magistraat in 
Kongo aandurfde, een neder-
landstalig vonnis te vellen — 
en Herman Vanderpoorten 
kwam het tot een incident dat 
tekenend is voor de mentali
teit waarmee de P.V.V.-man-
datarissen de vergadering bi j 
woonden. Mr. Grootaert had 
er op gewezen dat Brussel 
geen gemeenschap op zichzelf 
is, doch dat de agglomeratie 
bewoond wordt door Walen 
en Vlamingen. In zijn ant -

DUIZEND OGEN 
Getallen hebben vaak een louter sym

bolische betekenis. Zo waren de « dui
zend bloemen » van Mao tse Toeng louter 
een beeld om vrijere meningsuiting aan 
te kondigen (die trouwens niet zo lang 
heeft geduurd !). Jarenlang hebben alle 
Vlaambgezinden de duizend ogen van de 
Belgische veiligheidsdiensten niet enkel 
op hun gezicht maar al evenzeer op hun 
rug gericht gevoeld. Wie weet er al niet 
met een zekere waarschijnlijkheid dat hij 
een c dossier » heeft. En dan hoeft men 
niet enkel aan de ouderen te denken, had 
zelfs kardinaal van Roey geen steekkaart 
na de oorlog ? Maar dat geldt evenzeer 
voor de jongeren I Een vervelende toe
stand ? Natuurlijk wel, maar er zit ook 
een heel goede kant aan : we mogen, zon
der gebrek aan eerbied, toch wel aanne
men dat ook het verstand en het inzicht 
van de heren van de veiligheidsdiensten 
maar een beperkt menselijk \ers tand is, 
en dan zullen ze met een dergelijk aantal 
dossiers wel het overzicht verliezen ! 

Hun duizend ogen hebben zoveel te 
doen gekregen dat ze wel vermoeid en 
verblind zullen geraken. Er is echter 
méér 1 Tot ons aller geluk en veiligheid 
zijn talloze, misschien wel duizend, 
Vlaamse ogen langzaam open gegaan. 
Duizend ogen kijken uit naar wat gebeurt, 
waar ook in de vele diensten en funkties 
van een uitgebreide administratie, en 
zelfs bij het gerecht. Velen die zich tot nu 
toe veilig voelen, worden onzeker en 
boos-angstig ! Hun alarmkreten stijgen op 
in Le Soir, Pourquoi Pas ? en de Libre. 
Want denk eens aan, zelfs in de diploma
tieke diensten zitten er Vlamingen die dat 
willen blijven en zich daarom nog niet 
in de hoek laten dringen. Die hoeken 
waarin de Vlamingen zich altijd zo ge
makkelijk lieten dringen... 

En nu is het een herhaaldelijk vastge
steld feit dat geen enkele politie- of vei
ligheidsdienst ooit sneuvelt voor een ver

liezende partij : zij nemen gewoonlijk nog 
juist op tijd de gewenste zwaai ! Zelfs 
bij de ineenstorting in Duitsland in 1945 
heeft een gedeelte van de Abwehr onder 
generaal Gehlen het klaar gekregen hals 
en organisatie te redden : nu zijn ze op
nieuw trouwe dienaars van de Bondsre
publiek, nadat zij even trouw de Ameri
kanen hebben gediend, (of nog dienen). 
De bekende politieminister in Frankrijk 
Fouché is wellicht het meest geslaagde 
geval : nadat hij voor de terechtstelling 
van de Franse koning had gestemd, over
leefde hij niet enkel de republiek, maar 
evenzeer het Direktorium, het Konsulaat, 
het Keizerrijk dat hij mede hielp ten val 
brengen en belandde hij opnieuw in het 
koninkrijk... 

Er zijn niet enkel in ons volk buigbare 
ruggen, er zijn niet enkel bij ons beschik
bare dienaars. Ook al zouden we dit in 
geen van beide gevallen, noch bij ons, 
noch bij de anderen wensen - ze zijn er. 
En in de machtsstrijd waartoe zo gemak
kelijk elke tegenstelling tussen gemeen
schappen en mensen ontaardt, is het 
nodig nuchter realistisch te zijn. Als wij 
onze macht opvoeren, zullen we niet 
enkel veiliger zijn, maar onze macht ver
sterken door een zeker respekt, door een 
zekere angst bij hun opportunisten. 

Wij hebben gelukkig ! geen mogelijk
heid dossiers aan te leggen, om daarna 
dwaze zwarte lijsten op te stellen, maar 
we kunnen wel trachten te behoren tot 
die duizend Vlaamse ogen die waarnemen 
zonder angst, en zo scherp mogelijk : wie 
zich bekeken weet, voelt zich niet meer 
zozeer de baas. De tijd moet voor altijd 
voorbij zijn dat alleen de Vlaamsgezinden 
op de vingers werden gekeken. Duizend 
ogen, dat is er geen enkel te veel om heel 
wat heertjes te genezen van hun « ineer-
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woord beweerde Vanderpoor
ten, dat mr. Grootaert de 
Brusselaars « allemaal in de 
gaskamer wou steken ». 

Mr. Grootaert replikeerde 
daarop terecht in zeer sterke 
bewoordingen en bevestigde 
nogmaals, onder applaus, zijn 
standpunt. 

P.V.V.-DIKTATUUR 

De partij , die Vrijheid en 
Liberté in haar naam ge
schreven heeft, ontpopt zich 
iedere dag meer tot een regel
rechte diktatuur. Op het 
P.V.V.-kongres dit weekend te 
Luik zal o.m. beslist worden 
dat de voorzitter nog maar 
eens uitgebreider volmachten 
krijgt. Aan het vergelijk mag 
niet getornd worden : amen
dementen verboden, verbete
ren verboden, aanvullen ver
boden, schrabben verboden. 
Het zgn. kompromis is «è. 
prendre ou k laisser», het 
moet ongewijzigd en in zijn 
geheel aanvaard of verworpen 
worden. Men krijgt de in
druk dat Vanaudenhove zich 
een Mozes waant, afdalend 
van de berg Sinai met de twee 
stenen tafelen ! 

De leden van het L.V.V. 
kregen niet eens de kans, over 
het P.V.V.-vergelijk te stem
men. En dat op een bijeen
komst die samengeroepen was 
met het oog op de voorberei
ding van het kon gres ! De 
L.V.V.-ers die aandrongen op 
een stemming, werden dikta-
toriaal opzijgedrukt en moes
ten het stellen met Vander-
poorten's toezegging dat de 
leiding (die Fuehrung) de 
toestand nog eens onder ogen 
zou nemen. 

Wij vragen ons af, waarom 
deze bijeenkomst een «stu
diedag » heette. Tenslotte 
hebben de L-V.V.-leden t i j 
dens de bijeenkomst niets an
ders mogen doen dan luiste
ren naar wat hen opgelegd 
werd, waarna ze na een kort 
en nutteloos debat naar huis 
werden gestuurd. 

In de P.V.V. is het spel ge
speeld : de Vlaamse oppositie 
werd de mond gesnoerd door 
de Vlaamse mandatarissen. 
Maar daarmee tekent de PVV 
meteen een wissel op haar in-
eenschrompeling en teloor
gang in Vlaanderen. 

We zullen haar daarbij 
flink helpen ! 

WAALSE KLACHTEN 

Verleden dinsdag kwamen 
de Kamerleden voor het eerst 
sinds het Kerstverlof terug 
bijeen. Deze eerste zitting was 
praktisch helemaal gewijd 
aan Waalse interpellaties, 
o.m. aan de overstromingen in 
Wallonië. Een vreemdeling 
die in de zitting zou verzeild 
geraakt zijn, moest noodge

dwongen tot het besluit ko
men dat er in België slechts 
één rivier is : de Samber. 

De Vlaamse Kamerleden uit 
de grote partijen vonden het 
niet nodig, de aandacht te 
vestigen op het feit dat het 
Vlaamse land in feite veel 
meer te lijden had van de 
watersnood. 

De Volksunie legde zich niet 
neer bij deze algemene fut
loosheid der «traditionele » 
vertegenwoordigers v a n 
Vlaanderen : namens de Ka-
mergroep diende dr. Van 
Leemputten een wetsvoorstel 
in, waarbij de schadevergoe
ding aan de getroffenen in 
het Hageland en het Gentse 
geregeld wordt. 

V.V.B. 

De V.V.B, hield deze week 
te Brussel een perskonferen-
tie, waarop door voorz tter 
Daels de redenen uiteengezet 
werden die zijn beweging er 
toe brachten om van zaterdag 
12 maart tot zaterdag 26 
maart een Vlaamse protest-
veertiendaagse te organizeren. 

Tijdens deze perskonferen-
tie werd gewezen op een aan
tal knelpunten in de Vlaams-
Waalse verhoudingen : de 
problemen rond de Vrije uni
versiteiten Leuven en Brussel, 
de houding van Spaak t o.v 
de benoeming van neder-
landsonkundige diplomaten, 
de sluiting van Zwartberg en 
de rekonversie. De V.V.B, 
wenste het Willemsfonds en 
ook de Liberale Oud-Studen-
ten geluk met hun verzet te
gen het P.V.V.-vergelijk dat 
anti-Vlaams, reaktionair en 
a-soclaal werd geheten. 

De V.V.B, deed tevens een 
oproep tot deelneming aan de 
g r o t e protestbetoging te 
Zwartberg, nu zaterdag te 14 
u 30 aan het Cockerillplein. 
Wij zetten op onze beurt onze 
lezers aan, deze betoging bij 
te wonen en zodoende u t i n g 
te geven aan hun solidariteit 
met de Limburgers. 

RUSTIG VOORT DOEN 

Als men de regeringspartij
en wil geloven interpelleert de 
oppositie te veel, dient ze te 
veel amendementen in, maakt 
ze te veel gebruik van het 
parlementair podium, stelt ze 
te veel parlementaire vragen. 
Zij zouden natuurlijk liever 
zeggen dat de oppositie pas
sief is of niet bestaat. 

De Volksunie zal zich aan 
de opinie van de regerings
partijen niet storen. Wie het 
alleszins niet doet, is senator 
Jorissen die met nieuwjaar 
ook rustig de kaap van de 100 
parlementaire vragen over
schreed en van het parlemen
tair verlof gebruik maakte 
om er een tiental nieuwe in te 
dienen. 
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TREINTARIEVEN 

Eindelijk heeft ook de LBC 
geprotesteerd tegen het feit, 
dat de verhoging der treinta-
rieven eens te meer in de 
eerste plaats de bedienden 
treft. 

Het is een echte schande 
en de uiting van een verou
derde klassentegenstelling, de 
bedienden uit te sluiten van 
de voordelen van het werk-
abonnement. Er is sinds lang 
'n tendens van gelijkschake
ling der lonen en wedden van 
arbeiders en bedienden waar 
te nemen; de bedienden ge
raken, door a-sociale maatre
gelen zoals het treinabonne-
ment, daarbij steeds meer 
achterop. 

REGERiNGSBELOFTEN 

Zowat een maand geleden 
beloofde de Minister van het 
Openbaar Ambt (ge weet wel, 
die onbekende Van Cauwen-
bergh, waarvan Harmei dacht 
dat het een Vlaming was), 
dat voor de sociale program-
matie der openbare diensten 
tien miljard zou worden voor
zien over de jaren 1966 en 
1967. 

Twee weken later werd ge
meld, dat deze som eigenlijk 
maar beliep tot 3,131 miljard 
in 1966 en 2,349 miljard in 
1967 ! Stel u voor dat een der
gelijke « rekenfout» in de 
privé-sektor zou vooi-vallen ! 
De geelrode sindikale aktie 
zwijgt echter zedig over deze 
valse beloften. 

KOMMISSIE VRANCKX 

In de Kamerkommissie voor 
Binnenlandse Zaken werd 
verleden dinsdag het wetsont
werp tot oprichting van een 
«Vaste Kommissie voor de 
verbetering van de betrekkin
gen tussen de taalgemeen-
Bchappen » goedgekeurd. 

De goedkeuring geschiedde, 
nadat twee amendementen 
Baint-Remy aanvaard gewor

den waren, min de stem van 
de Volksunie. Bij deze amen
dementen wordt bepaald dat 
het bureau van de zgn. kom
missie Vranckx zal bestaan 
uit zeven leden : een voorzit
ter, drie ondervoorzitters (een 
Waal, een « Brusselaar » en 'n 
Vlaming) en drie leden (vol
gens dezelfde verdeling). De 
B r u s s e l s e ondervoorzitter 
moet tot een andere taalrol 
behoren dan de voorzitter, 
wat in de praktijk er zal op 
neerkomen dat hij een frans-
talige zal zijn. 

SCHOOLVOORBEELD 

Het geheel van het wetsont
werp werd goedgekeurd met 
11 stemmen tegen één (Volks
unie) en vijf onthoudingen; 
deze laatsten behoorden alle 
tot de Vlaamse C.V.P. 

De onthoudingen bevestig
den, dat de Vlaamse C.VP.-
ers alles behalve ingenomen 
zijn met het wetsontwerp. 
Hun reserves gelden de be
voegdheid van de kommissie 
Vranckx; de wijze waarop zij 
tot hun onthouding zijn ge
komen, mag gelden als het 
zoveelste schoolvoorbeeld van 
de slechte oneindigheid van 
de Vlaamse C.V.P., met of 
zonder vleugelslag. 

VERWORPEN! 

Inderdaad had Verroken in 
de kommissievergadering een 
amendement verdedigd, waar
bij bepaald werd dat de 
Kommissie Vranckx geen be
voegdheid zou bezitten inzake 
de huidige taalwetten, hun 
interpretatie en de nog uit te 
vaardigen uitvoeringsbeslui
ten ervan. 

De strekking van dit amen
dement was duidelijk : de 
Kommissie Vranckx moet en 
mag zich met deze materies 
niet bezighouden, omdat an
ders het gevaar van aftake
ling der taalwetgeving reëel 
wordt. De Vaste Kommissie 

voor Taaltoezicht is terzake 
trouwens bevoegd en zonder 
afbakening der terreinen is 
het verre van denkbeeldig dat 
de Vaste Kommissie en de 
Kommissie Vranckx mekaar 
in het haar gaan zitten, wat 
tot een volledig slop zou lei
den. 

Het amendement Verroken 
was dan ook, vanuit het 
standpunt van de Vlaamse 
C.V.P. althans, een minimum
eis en een bazisvoorwaarde. 

Het werd verworpen ! 

VERKEERDE PLAATS 

De Vlaamse C.V.P.-ers kre
gen slechts een vage monde
linge belofte van minister 
Vranckx, een toezegging die 
er geen is en die door de 
francofonen trouwens onmid
dellijk als waardeloos werd 
bestempeld. 

Daarmee hebben zij eens te 
meer de slag verloren : zij 
werden gerold in alle maten 
en netjes in de hoek gedrumd. 

En dat door hun eigen fout! 
Inderdaad, de Vlaamse 

C.V.P.-vleugel is de sterkste 
groep in de twee regermgs-
partijen. Indien hij rezulta-
ten wil boeken, moet hij ver
trekken vanuit die sterke po-
zitie en zijn eisen op rege-
ringsvlak stellen en doordrij
ven. Dat durft hij niet; dat 
heeft hij nooit gedurfd en zo 
werd Hertoginnedal 'n formi
dabele nederlaag. 

De Vlaamse C.V.P.-ers heb
ben « gevochten » op de ver
keerde plaats : daar waar zij 
het zwakst zijn, in de kom
missievergadering. Hun ne
derlaag stond bij voorbaat 
vast, toen zij het gevecht ont
weken hadden aan de top. 

TWEEDERANGS 

Steeds opnieuw, ondanks 
alle lessen, laten de Verroken-
sen, de Kieboomsen en tutt i 
quanti zich in een pozitie 
drijven waar ze hoogstens nog 
kunnen dienen als schiet
schijf voor de francofonen en 
als potsierlijke vertegen
woordigers van een flamin-
gantische folklore. 

Wat is de reden daarvan ? 
Gebrek aan durf, gebrek aan 
visie, plooibaarheid die steeds 
groter werd in de jaren van 
het onderdanig buigen. En 

Een ontstellend bericht bij de heersende koude : verleden week 
zaterdag was de Vlam gedoofd.Ter wijl twee gasfitters vaststellen 
dat de gasmaatschappij er voor niets tussenzit (gelukkig maar!), 
kijkt een lid van de Vlamkommissie (sic) ongerust toe. Tot ie
ders tevredenheid kon alras het zegelied aangeheven worden : 
« Wij zijn de mannen die de gaas doen brannen ». 

het besef dat ze hogerop, aan 
de top, op regeringsniveau 
beschouwd en behandeld wor
den a 1 s tweederangsman-
netjes : nuttige alibi's en 
stemmenvangers, maar voor 
de rest bek dicht en vingers 
op de naad van de broek. 

Daar kunnen noch durven 
ze tegenaan. Hun gebrek aan 
visie en ambitie, hun minder-
waardigheidsbesef brengt hen 
er altijd opnieuw toe. het ge
vecht zolang mogelijk uit te 
stellen en het uiteindelijk 
schuchterjes aan te gaan in 
het hoekje waarin ze reeds 
gedrumd werden. 

Hun « verzet» en hun ont
houding in de Kamerkommis
sie voor Binnenlandse Zaken 
kwam maanden te laat. Zij 
zijn slechts wakker geworden 
door de prikkel van de Volks

unie en ook omwille van de 
Volksunie zijn zij in de ont
houding g e V lu c h t Het 
« vluchtmisdrijf > dat ze zo 
graag aanklagen bij de fede
ralisten ! 

Maar dat, naast de kapitu-
latie zonder meer, tot nog toe 
het enige is waartoe zij in de 
twintig jaren van Verroken's 
Vlaamse weerbaarheid In 
staat waren. 

Het heeft ons geleid van 
« overwinning » naar « over
winning j. : te Brussel, in de 
agglomeratie, in de randge
meenten, aan de taalgrens en 
elders. 

Telkens wanneer Vlaams 
verzet noodzakelijk was, 
werd het juiste ogenblik ver
slapen. 

«Broeder Jakob, broeder 
Jakob... ». 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

(tvo) De Kamer kwam verleden dins
dag \oor het eerst sinds het Kerstverlof 
•weer bijeen. Een aantal heren bleken 
echter niet geneigd, de werkzaamheden 
reeds zo vroeg te hervatten ; waarschijn
lijk gaven zij de voorkeur aan de sneeuw 
van Chamonix en Saaz-Fee boven het 
dunne laagje dat in het park tegenover 
het parlement iedere dag wat grauwer 
•werd. De helang^telJing was dan ook 
méér dan matig en er was eens te meer 
gelegenheid te over om sombere bespie
gelingen te wijden aan het absenteïsme. 

Een aantal heren hebben dan toch 
blijkbaar hun wintervakantie hier of 
elders benut, om zich over de dossiers 
te buigen en er -een probleem uit te vis
sen dat zich leende tot interpellatie. Ver 
hoefde er wel niet gezocht te worden : 
de interpellatie-stof drong zich als het 
ware op. 

Verleden dinsdag beleefden we een 
Waal.se namiddag. De wallingant Robert 
Moreau kwam op de tribune om te klagen 
over de ontoereikendheid van het Waals 
spoorwegennet en de vertraging^ in de 

elektrifikatie ervan. Minister Urbain suste 
hem op de klassieke wijze « entre nous •»; 
aan de hand van de cijfers bewees hij, 
dat het Waals spoorwegennet nog altijd 
veel uitgebreider is dan het Vlaamse en 
dat ook op het stuk van de elektrifikatie 
Wallonië allerbehalve geminorizeerd is. 

Na een paar jammerklachten over de 
overstromingen in het gebied van de 
Samber, kwam professor Perin - altijd 
een attraktie ! - beweren dat in het Luikse 
de werkgelegenheid wordt ingeknmpt. 
Ook hier had de betrokken minister het 
gemakkelijk om in zijïTrepliek de maat
regelen op te sommen, die zullen toelaten 
dat zonder enige onderbreking de 200 
bedreigde werknemers bij Cockerill-
Ougrée en Espérance-Longdoz overgehe
veld worden naar nieuwe werkplaatsen. 
De tussenkomst van de Luikse prof was 
slechts van enig belang, inzover zij weer 
eens aantoonde hoe ongemakkelijk de 
Waalse socialisten zich voelen telkens 
wanneer « Ie diabolique » aan het woord 
komt. 

De dag werd besloten met een Waalse 

interpellatie over de sluiting van kolen
mijnen ; dit was echter maar een aan
loopje naar de zitting van woensdag die 
beheerst werd door Vlaamse interpella
ties - o.m. van mr. Hugo Schiltz - over 
Zwartberg. 

Mr. Schiltz gaat bij de pers en de tegen
strevers door voor een « mijnheer dos
sier ». Bij zijn eerste interpellatie is hij 
er schitterend in geslaagd, deze reputatie 
gestand te doen : een sluitend, helder en 
handig voorgedragen betoog, dat gedra
gen werd op de stevige bazis van over-
vervloedig cijfermateriaal. Dat het in
sloeg, bleek uit de aandacht van de mi
nister van Ekonomische Zaken ; Pierson 
achtte het inderdaad nodig, verschillende 
keren te onderbreken. Hij werd telkens 
opgevangen door een handige en gevatte 
repliek. In essentie werd door onze 
woordvoerder aan de hand van statistisch 
materiaal bewezen, dat de sluiting van 
Zwartberg heel wat anders is en heel 
wat dramatischer sociale gevolgen heeft 
dan de mijnsluiting in Wallonië en dat 
vooral de rekonversie in Wallonië geen 
tegenhanger heeft in Limburg. 

In het zog van deze interpellatie kwa
men ook andere Limburgers aan het 
woord. De C.V.P.-er Kelchtermans be
aamde op bitsige toon het standpunt van 
de V.U.-woordvoerder en verklaarde dat 
hij, alhoewel hij niet te pas en te onpas 

over de Vlaams-Waalse tegenstellingen 
wou handelen, zich toch afvroeg waarom 
Limburg en Wallonië zo verschillend wor
den behandeld. De Borgloonse P.V.V.-er 
CoUa liet ook even zijn stem in het debat 
horen, maar bleef heel voorzichtig van 
de « tegenstellingen tussen de gewesten » 
af. Ook Maurits Coppieters kwam nog op 
de tribune om er te spreken op de hem 
eigen dinamische, meeslepende en over
tuigend-eerlijke wijze. 

De uitvoerige repliek van minister Pier
son was beneden de maat. Om te begin
nen besteedde hij praktisch zijn hele 
spreektijd aan de mijnsluitingen in Wal
lonië. Slechts een betrekkelijk korte pas
sage was aan Zwartberg gewijd. De mi
nister vergenoegde zich er mee, te zeg
gen dat Ford Genk wellicht 600 en Philips 
250 arbeiders zullen aanwerven. Hij 
beweerde dat er nog andere mogelijkhe
den zouden zijn, « maar daarover kan ik 
geen bijzonderheden verstrekken. Naast 
het cijfer van 4.300 door de mijnsluiting 
te Zwartberg getroffen arbeiders en be
dienden is dat méér dan mager. Pierson 
is er slechts in geslaagd, het Vlaams en 
Limburgs verzet te versterken. 

Een zeer belangrijk feit in deze parle
mentaire week was de goedkeuring van 
het wetsontwerp over de zgn. kommissie 
Vranckx door de Kommissie van Binnen
landse Zaken. Maar daarover hebben w« 
het elders op deze bladzijde. 
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DE TOLKENSCHOOL..« 

De dagbladen hebben ver
leden week uitvoerig verslag 
uitgebracht over de wijze, 
waarop de Brusselse politie 
van burgemeester Cooremans 
de verboden betoging der 
Vlaamse leeilingen van de 
tolkenschool te lijf ging : 
meer dan zeventig opleidin
gen, waaronder een bejaarde 
franstalige dame die gepro
testeerd had tegen de bruta
liteit van de politie. 

Studenten uit deze school 
vertelden ons achteraf, hoe 
zo gerold en bedrogen werden 
inzake het diploma. Veel stu
denten die dichter bij Brus
sel dan bij Antwerpen woon
den, onderzochten vóór hun 
inschrijving de mogelijkheden 
van de Vertalers- en Tolken
school te Antwerpen (waar 
onderwijs op universitair ni
veau gegeven wordt) en van 
de Brusselse Rijkstolken-
school In deze laatste werd 
hen de verzekering gegeven 
da t het A5-diploma niet meer 
werd betwist, wat hen er toe 
aaazette uiteindelijk de Wa-
terlosesteenweg boven Ant
werpen te verkiezen. 

Zij werden het slachtoffer 
van zuiver bedrog ! 

. . .EN DE MINISTER 

Senator Jorissen kreeg vol
strekt onbevredigende ant 
woorden van minister-staats-
sekretaris Van Bogaert over 
de Nederlandse afdeling van 
de Rijkstolkenschool te Brus
sel De Minister moet toege
ven dat de franstaligen over 
vier tolkenscholen beschikken 
met universitair peil tegen
over één voor de Vlamingen; 
toch wil hij de Nederlandse 
tolkenschool te Brussel oprui
men ! Het was zijn bedoeling 
ze tot een «Nederlandse ba
sis » om te vormen, d.w.z. dat 
alle algemene vakken in het 
Frans zouden gegeven worden 

maar het Nederlands als 
eerste vreemde taal onderwe
zen worden. 
Voorwaar, tussen de vlaams-

gezindheid van Jos Van Eyn-
de en die van minister-staats-
sekretaris Van Bogaert gaapt 
er nog een afgrond ! 

De Volksunie zal echter dit 
vraagstuk niet los laten. Er 
moet meer universitair en 
hoger onderwijs te Brussel 
komen, ook een tolkenschool 
op universitair niveau. 

VAN DEN DRIESSCHE 

Verleden week maandag 
overleed in zijn geboortestad 
Torkwijn (Tourcoing) dr. J.E. 
Van den Driessche, een van 
de grote bezielers van het Ne
derlands kuituurwerk en de 
Vlaams-nationale bewustwor
ding in Zuid-Vlaanderen. 

Gedurende bijna een halve 
eeuw heeft dr. Van den Dries
sche aktief deelgenomen aan 
de strijd van onze volksgeno
ten in Frankrijk. Hij was be
trokken bij alle initiatieven 
van de Zuidvlaamse beweging, 
wier historicus hij trouwens 
was. Van zijn hand is o.m. 'n 
diepgaande studie over de 
konstanten in schilderkunst 
en poëzie van gans Vlaande
ren, het gebied over de schre-
ve inbegrepen; deze studie zal 
verschijnen in de lopende 
jaargang van « Notre Flandre 
- Zuidvlaams Heem ». Hij pu
bliceerde heel wat over het 
Nederlands kultuurpatrimo-
nium in Frankrijk en ontel
baar zijn de bijdragen, waar
in hij Vlamingen en Noord-
Nederlanders aanzette tot be
langstelling voor de Nederlan
den in Frankrijk. In Vlaande
ren was hij een graaggeziene 
gast op wetenschappelijke en 
kulturele manifestaties. 

Bij zijn laatste wilsbeschik
king bepaalde dr. Van den 
Driessche, dat op zijn graf
steen de Vlaamse Leeuw zal 
worden gebeiteld. 

In J.E. Van den Driessche 
betreuren wij een moedig en 
overtuigd Vlaams-nationaal 
strijder uit ons grensland. 

Moge zijn voorbeeld ons 
aanzetten tot liefde en be
langstelling voor ons volksdeel 
in het zuiden. 

IN DE SENAATSFRAKTIE 

De senaatsfraktie van de 
Volksunie vergaderde dinsdag 
11. De laatste hand werd ge
legd aan een zestal nieuwe 
wetsvoorstellen van sociale 
aard. Verder werden verschei
dene interpellaties besproken. 
Senator Elaut zal interpelle-
ren over de houding van de 
burgemeesters uit de Voer
streek, senator De Paep in 
verband met de aansluitmgs-
wegen op de E-3 en over de 
schadeloosstelling van de 
landbouwers in de Waasland-
se polders bij de uitbreiding 
van de Antwerpse haven op 
de linkeroever, senator Joris
sen over de lukrake mijnslui-
ting van Zwartberg en het 
gemis aan omschakelingsplan 
in Limburg. Senator Ballet zal 
tussenbeide komen bij de in
terpellatie van senator van 
den Daele over de benoeming 
van de heer Van den Bossche 
tot ambassadeur te Londen. 

Ieder van de senatoren van 
de Volksunie kreeg een reeks 
begrotingen toegewezen. Se
nator Roosens : Gezinszorg 
en Huisvesting, Tewerkstel
ling, Arbeid en Sociale Voor
zorg, Verkeerswezen en PTT; 
senator Elaut : Nationale Op
voeding, Kulturele Zaken en 
Volksgezondheid; senator De 
Paep : Landbouw, Midden
stand en Financiën; senator 
Ballet : Buitenlandse Zaken, 
Ontwikkelingssamenwerking 

en Buitenlandse Handel, 
Landsverdediging; senator 
Jorissen : Ekonomische Za
ken, Binnenlandse Zaken en 
Openbaar Ambt en Justitie. 

Ter gelegenheid van de door de regering ingerichte tentoonstelling gewijd aan Leopold I (foto 
hierboven) wordt eens te meer bewezen wat men van Belgische zijde verstaat door geschied
schrijving : in een artikel verschenen in « De Standaard » wordt er de aandacht op gevestigd 
dat op deze tentoonstelling en in de katalogus (opgesteld door een Belgische wetenschappelij
ke instelling : het Rijksarchief!) met geen woord of met geen stuk melding gemaakt wordt van 
het huwelijk van Leopold met de Duitse toneelspeelster Karoline Bauer, waarmee hij van 1829 
tot 1831 getrouwd was. Na zijn troonsbestijging liet hij zich scheiden uit politieke berekening. 
Officiële geschiedschrijving in België betekent, vergeten we het niet, geschiedenisvervalsing. 
De getuigenis van een ander « officieel »'Belgisch geschiedschrijver, Bernard, te Wenen gaf ons 
daarvan een ander staaltje : de man verklaarde immers koudweg dat de Vlaamse Beweging in 
België niet meer bestaat! Hij werd dan ook door de Koning ontvangen, waarschijnlijk om hem 
te bedanken voor dit goed nieuws! We weten meteen wat er kan verwacht worden van de ge
schiedenis van het verzet die op bevel van de regering zal geschreven worden. Wij zullen ech
ter zorgen voor de nodige aanvullingen en rechtzettingen : wat niet bepaald plezierig zal zijn 
voor de geschiedenisvervalsers. 

persspi egel 
In een notedop opnieuw, de persreakties op het kongres van Kei 

Liberaal Vlaams Verbond. De laatste liberale Vlamingen hebben, vóór 
het P.V.V.-diktat een einde maakt aan de koppeling van liberaal eq 
Vlaming, nog krachtdadig geprotesteerd. Het kleine grut tenminste^ 
Want Vanderpoorten is al geakklimatiseerd. Een veeg teken voor hem, 
als de transdolle pershonden uit Brussel hem aanmoedigende lik}ei 
geven. 

D I M A N C H E - P R E S S E 

Voor wie nog zou twijfelen : de dag vóór hel L.V.V.-kongres be» 
handelde de Brusselse P.V.V.-oud-minister Van OKelen o; Ie compro
mis linguistique » van de P(arlij der) V(lamingen) V(erkopers). De 
kern ervan is : 

« Brussel, waar in een sfeer van wederzijds respekt voor de twee 
nationale talen, een onthaalreginie zal mogelijk worden in talrijke 
randgemeenten. » 

Vermoedelijk naar het voorbeeld waarop de Brusselse P.V.V.-bui> 
gemeester de Vlaamse tolken onthaalt, Eisene en Etterbeek de Vlaam* 
se schoolkinderen en de Wemmelse P.V.V. de Vlaamse Poëziedagen. 

LA D E R N I E R E H E U R E 

Hel franstalige « Laatste Nieuws j> meent met Brusselse zelfge
noegzaamheid dat de « valse problemen n nu wel uit de wereld gaan 
geraken. De leiding van het Liberaal Vlaams Verbond krijgt een 
pluimpje. Verder beschouwingen van de man van Ixelles, oasis franco, 
phone, mijnheer Mundeleer. 

Hij zindert van extase over het P.L.P.-brouwsel, het !s zelfs een 
soort a Elisire d'amore » want... 

« De huwelijken van Walen en Vlamingen, de kulturele mani
festaties te Brussel waar onre kunstenaars allen een open onthaal vin
den, dit alles brengt het bewijs van een steeds hernieuwd door elkaar 
mengen van personen en ideeën... 

Het is niet enkel meer het uur van de eed, maar van de plechtige 
eed. Deze die wij allen te samen afleggen, als we zweren dat ons land 
de strijd zal voeren totdat de mistverspreiders en de schuldige ekstre-
misten uit elkaar zullen gejaagd zijn. » 

Cooremans is dan al vast begonnen met zijn huzaren op een echte 
kozakkenmanier de Vlaamse tolken te doen uiteenranselen. 

HET LAATSTE N I E U W S 

De mannen van het < vrij onderzoek o dierven in hun verslag niet 
zetten dat verschillende leden van Willemsfonds en Liberale studen
ten spraken van a verraad », a zelfmoord van de P.V.V. in Vlaande
ren », < ontslag «. 

Daar moest men de obskure pers van de andere richting voor 
lezen. 

In de plaats wat zeemzoete beloften : 
« Zoals in de schoot van het Liberaal Vlaams Verbond werd on

derstreept, zal de com missie-Vranckx tot de bevinding komen, dat de 
Vlamingen voor niemand kunnen doen wat voor hen niet wordt ge
daan. Er kan geen sprake zijn van welke wijziging ook aan de taal
wetten zolang de toestand te Brussel niet gezond gemaakt is. Het 
vraagstuk van de Voerstreek kan niet opgeworpen worden zonder dit 
van Komen aan te raken. » 

HET VOLK 

Ook in de « L i b r e Belgique i> wordt Herman Vanderpoorten fel 
opgehemeld en zij weten waarom. 

a De liberale Senator Herman Vanderpoorten kreeg gisteren in de 
Brusselse franstalige pers (« Le Soir », « La Libre Belgique » e.a.) war
me lofbetuigingen voor de wijze waarop hij, als voorzitter van het 
Vlaams Liberaal Verbond, het zgn. « Liberaal taalvergelijk » verde
digde. Wij kenen senator Vanderpoorten voldoende om te weten dat 
hij vandaag met deze stinkende lof vreselijk verveeld zit. 

Als de wolf hulde brengt aan de waakhonden, dan zijn het slechte 
waakhonden, zegt een oud spreekwoord. Maar, Vanderpoorten heeft 
weinig verontschuldigingen. Het feit dat een anti-Vlaams weekblad als 
« Pourquoi P a s ? » op voorhand al de lofbazuin stak over het liberaal 
taalvergelijk, had hem een voldoende waarschuwing moeten zijn. » 

DE STANDAARD 

Of zouden de Vlaamse P.V.V.-ers toch verkapte separatisten zijn 
en door heel hun zottekensspel het boeltje van 1830 naar de maan 
willen helpen ? Ook een taktiek ! 

« Er is op de vergadering van het LVV herhaaldelijk gesproken 
over de solidariteit van de Belgen. Maar het enige resultaat dat de 
PVV met haar vergelijk zal bereiken, is dat de Belgische unitaire idee 
opnieuw misbruikt wordt ten dienste van een anti-Vlaamse politiek en 
bijgevolg nog wat meer gekompromitteerd wordt. » 

VOLKSGAZET 

Jos gaat te keer als een flamingant uit de kategorie der huberlu-
lus, zoals de d Libre » en a Le Soir •» dat zeggen. Zijn besluit is andera 
erg egocentrisch praktisch : 

« Quat ro : de PVV blaast alle bruggen op die haar nog regerings
bekwaam zouden kunnen maken. Zij heeft zich sociaal afgezonderd van 
de socialisten en de christen-democraten en haar nationale organisatie 
maak t thans ook iedere samenwerking met Vlamingen uit andere par
tijen (misschien ook met Walen) totaal onmogelijk. In die omstandig
heden is de liberale oppositie een bindend en versterkend element 
voor de CVP-BSP-coalitie, de enige die in België nog mogelijk is ge
bleven. » ( 

D E GAZET V A N A N T W E R P E N 

Waarschuwt de België-redders van de P W . 
« En hier past een noodzakelijke waarschuwing. Indien ooit door 

het spel der politiek, de anti-Vlaamse PVV-oogmerken een reële kans 
moesten krijgen, dan wordt het praktisch onmogelijk nog in een uni
taire oplossing van het Vlaams-Waalse vraagstuk te geloven. Indien 
de Voergemeenten terug naar Luik moesten gaan dan zal Vlaanderen 
dat zijn overeenkomsten gestand doet (terwijl de Walen dat niet doen) 
zich niet meer gebonden achten door het vrijelijk aangegaan kompro-
mis. Dan is het parool a Rien ne va plus », 

Walter Luyteiv 
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NIEVWS VAN DE VOLKSVNIE-PARLEMENTSFRAKTIES 

ZWARTBERG 

Het is duidelijk dat de 
Volksunie ook op het parle
mentaire vlak Initiatieven zal 
nemen om de Limburgse be
langen te verdedigen. Zo 
werd er deze week in de Ka
mer reeds geïnterpelleerd 
door Mr Schiltz. 

In afwachting heeft se
nator Jorissen de betrokken 

minsters al een hele reeks 
parlementaire vragen gesteld. 
Zo vernam hij graag, welke 
toelagen verleend werden aan 
elke Vlaamse en elke Waalse 
mijn afzonderlijk voor de ja
ren 1963 tot 1965. Verder wees 
hij er de minister op dat bij 
de fuzie tussen Houthalen en 
Zolder talrijke mijnwerkers 
overgeschakeld werden naar 
Zolder, wat voor hen in vele 
gevallen een loonverlies be
duidde (in sommige gevallen, 
bv. monteur-schietmeester, 

tot 43 fr per dag). Hij vernam 
graag, of deze feiten juist zijn 
en welke maatregelen zullen 
worden getroffen. 

Senator Jorissen wenst ook 
te vernemen, welke in 1965 de 
gezamenlijke produktie was 
van de Waalse enerzijds en 
van de Limburgse mijnen an
derzijds, welke toelagen zul
len toegekend worden voor 
1966 in Wallonië en in Lim
burg en welke de produktie-
vooruitzichten zijn per bek
ken. 
Naar verluidt immers zou, bij 
ongeveer gelijke produktie in 
Wallonië en in Limburg, Wal
lonië het dubbel aan toelagen 
ontvangen. 

NOG STEEDS DE 
REPRESSIE 

Wanneer een gewezen ver
oordeelde na het verstrijken 
van zijn straf eerherstel aan
vraagt, dan wordt een dossier 
aangelegd waarin o.m. een 
uittreksel van de zedelijke 
rekendienst van het bestuur 
der gevangenissen wordt op
genomen. Dit uittreksel bevat 
een summiere opsomming der 
feiten die tot de veroordeling 
hebben geleid. 
Volksvertegenw. Schiltz stel

de herhaaldelijk vast dat, 
wanneer het gaat om veroor
delingen uitgesproken door de 
krijgsraden, de uiteenzetting 
der feiten vaak weinig objek-
tief en onbetrouwbaar is, wat 
van aard is om het eerherstel 
te bemoeilijken. Hij stelde 
desaangaande een vraag aan 
de minister van justitie die 
antwoordde, dat zulks indruist 

tegen de door zijn Departe
ment verstrekte richtlijnen en 
dat hij zal tussenkomen, tel
kens wanneer hem een geval 
wordt gesignaleerd. 

WEGVERKEER 

Volksvertegenwoordiger Mik 
Babyion vestigde de aandacht 
van de minister van Verkeers
wezen op het feit, dat ver
keersongevallen vaak veroor
zaakt worden door lange 
vrachtwagens of door voertui
gen met aanhangwagens die 
een verkeersweg kruisen en 
die op hun flanken geen ver
lichting hebben. De minister 
beloofde, het probleem ter 
studie te zullen geven aan. de 
hoge raad voor de verkeers
veiligheid. 

TOLKENSCHOOU 

Reeds op 3 december 1965 
stelde volksvertegenwoordiger 
Vic Anciaux een parlementai
re vraag over het Rijkstech-
nisch Insti tuut voor Vertalers 
en Tolken te Brussel, dat 
sindsdien méér dan voldoende 
in de pers kwam en waarvan 
de Vlaamse studenten verle
den week te Brussel betoog
den. Volksvertegenwoordiger 
Anciaux wenste te vernemen 
of de directrice inderdaad 
eentalig-Frans is, welke de 
taalrol is van het administra
tief personeel, of het waar is 
dat alleen de franstalige af
deling licentiaatsdiplomas 
kan afleveren, of het waar is 

dat de Nederlandse afdeling 
afhangt van minister Dehous^ 
se, enz. 

Het is uiterst verdacht en 
merkwaardig dat de minister 
nog geen tijd heeft gevonden 
om een antwoord te verstrek
ken op vragen die — blijkens 
de veelvuldige persdrtikelen 
over de school — de publieke 
opinie toch zeer sterk interes
seren. 

Waarom « bedaart •» de mi
nister de gemoederen niet ? 

MINNELIJKE 

SCHIKKINGEN 

Volksvertegenwoordiger R. 
Matheyssens stelde vast, dat 
er aan de voorstellen tot min
nelijke schikking van het par
ket der politierechtbank vaak 
tweetalige formulieren ge
hecht zijn. Hij stelde de mi
nister een vraag naar de re
den daarvan. 

Het antwoord bevatte in es
sentie het klassieke foefje : 
«De bedoelde eentalige for
mulieren waaraan tweetalige 
stortingsbulletijns gehecht 
zijn, behoorden tot een voor
raad waarvan de exemplaren 
niet meer aan de parketten 
dienden geleverd te worden ». 
De minister verzekerde dan 
toch, dat hij onderrichtingen 
had gegeven opdat voortaan 
alleen nog eentalige beschei
den zouden worden gebruikt. 

Maar waarom was het no
dig, dat hij daartoe publiek 
aangespoord werd ? En het is 
wel overbodig, voor de zeven-
miljoenste maal vast te stel
len dat de « vergissingen > a l-
lifd enkele richting zijn : ten 
nadele van het Nederlands. 

TEBEVEREN-WAAS 

VÜ-8TÜDIEVERGADERiNG OVER 
DE ANTWERPSE HAVENÜITBREIDING 

Onder voorzitterschap van senator 
dr. De Paep ging op 15 januari 1966 
een vergadering door te Beveren-
Waas, van mandatarissen uit Oost-
Vlaanderen en Antwerpen. 

De aanleiding hiertoe was de be
roering die in sommige kringen ont
stond naar aanleiding van verklarin
gen uit de mond van de Antwerpse 
schepen voor de haven Delwaide. De
ze had gezegd dat de enige oplossing 
voor Antwerpen er in bestond, dokken 
aan te leggen op de Oostvlaamse 
linker-Scheldeoever. 

In aanwezigheid van de parlemen
tairen Coppieters, De Paep en Schiltz, 
de provincieraadsleden Bayens, Cau-
dron, Jegers en Stals voor Oost-Vlaan
deren en Doevenspeck en Slosse voor 
Antwerpen, en van verschillende ge
meentemandatarissen (o.m. De Lie 
voor Antwerpen, De Roo voor Gent, 
Verniers voor St.-Niklaas) werd van 
gedachten gewisseld over de gestelde 
problemen. 

Ten einde eerst de juiste gegevens 
van de toestand te kennen, hield 
volksvertegenwoordiger Schiltz een 
goed gedokumenteerde uiteenzetting 
over de Antwerpse nood aan ruimte. 

Vooral wees hij er op dat de Volks
unie een eensgezind standpunt moet 
innemen in de twisten die wellicht 
zullen rijzen tussen Oost-Vlaanderen 
en Antwerpen. 

Vervolgens belichtte hij aan de 

hand van cijfers de rol van het arr. 
Antwerpen als zwaartepunt van de 
Vlaamse ekonomie. Dit arrondisse
ment heeft het hoogste bruto natio
naal produkt van Vlaanderen, en het 
hoogste gemiddeld inkomen per in
woner van alle Vlaamse arrondisse
menten. 

De haven is hiervan de grondslag. 
De evolutie kent hier een explosief 
karakter. Ten opzichte van 1938 steeg 
het maritieme verkeer met 55 t.h. De 
uitbreiding van de installaties hinkte 
steeds achteraan, wat abnormaal mag 
genoemd worden. Het tienjarenplan 
voor de haven voorzag het grote ka
naaldok en de nieuwe zeesluis van 
Zandvliet (de grootste der wereld). 
Dit plan bleek echter vlug te klein. 

De industrievestiging kent een zul
ke enorme groei, dat alle voorzienin
gen overtroffen werden. Er werd 600 
ha voorzien, terwijl nu reeds 1.500 ha 
moet voorbehouden worden. Niette
genstaande de reusachtige uitbreiding 
van kaaimuren, blijven nog slechts 
175 ha vrij aan diep water, terwijl 
reeds aanvragen van industrieën ter 
studie liggen voor in totaal 4.000 ha. 
Bovendien kan men niet meer vol
doen aan de aanvragen voor ligplaat
sen van vaste lijnen. 

Deze evolutie zal zeer waarschijn
lijk in even stormachtige mate aan
houden. De voorziening van het 5e 
Vlaams ekonomisch Kongres. voor de 

periode 1965-1970 een groei van 57 
miljoen naar 67 miljoen ton haven
verkeer, werd reeds in 1964 overtrof
fen ! 

Mr Schiltz somde de oorzaken op 
van deze onverwachte groei. Eerst is 
er de overschakeling van traditionele 
energiebronnen naar de vloeibare 
brandstof, waardoor zowel de vesti
ging van industrie in de havens als 
de uitbreiding van het havenverkeer 
wordt gestimuleerd. Verder is er het 
feit dat overzeese ertsen dienen aan
gewend in de plaats van de uitgeput
te binnenlandse ertsmijnen, en ten 
slotte de toenemende vervlechting 
tussen olieraffinaderijen en petro
chemische nijverheid. 

Verschillende belangrijke nijver-
heidsvestigingen gingen reeds verlo
ren voor Vlaanderen bij gebrek aan 
plaats in het Antwerpse havengebied. 

Men moet zich dan ook afvragen 
waar ruimte kan gevonden worden 
voor verdere expansie. Naar het Noor
den wordt men gehinderd door de on
middellijke nabijheid der Nederlandse 
grens, trieste erfenis van het rampen
jaar 1830. In de nabije toekomst 
vormt deze grens nog altijd een on
overkomelijke hinderpaal. Terloops 
stipte Schiltz aan, dat men in Ant
werpen dan ook een herleving kent 
van het orangisme ! 

Naar het Oosten stuit men wegens 
de terreinligging op technische moei
lijkheden, terwijl dichtbebouwde ge
meenten verder de uitbreiding afrem
men. 

Er blijft dus enkel de westelijke 
richting over : de linker Scheldeoe-
ver. Daar is het terrein gunstig, de 
bevolkingsdichtheid gering en heeft 
men te maken met het Waasland, dat 
ook nu reeds op sociaal-ekonomisch 
gebied tot Antwerpen wordt gerekend. 

Er stellen zich natuurlijk grote pro
blemen van ruimtelijke ordening, met 
alle sociale aspekten die hieraan ver
bonden zitten. Een formule dient ge
vonden voor het verzoenen van een 

maximale uitbouw der Vlaamse eko-
nomische macht waarvoor de Ant
werpse haven het fundament is, en 
van een menselijke politiek. 

Volksvertegenwoordiger Coppieters 
wees op het gevaar dat de oude ran
cune tussen Gent en Antwerpen hier 
ten nadele van het Waasland zou 
uitgevochten worden. De geplande 
expansie in Oost-Vlaanderen is ech
ter geen louter havenbeleid meer, 
maar een probleem van zonering, met 
sociaal-ekonomisch karakter. De op
richting dringt zich op van een re
gionaal beheerslichaam voor het 
Waasland, dat met de Antwerpse ha 
ven kan medewerken. Deze formule 
is nibgelijk gemaakt door de wetten 
van 1959. Coppieters meende dat de
ze oprichting dringend diende over
wogen, en stelde voor in de schoot 
van de Volksunie een studiekommissie 
aan te stellen die zich onmiddellijk 
met dit vraagstuk zou bezighouden. 

Daarna volgde een levendige be
spreking. Hieruit bleek de eensgezinde 
mening van de aanwezigen, dat de 
belangen van Gent, het Waasland en 
Antwerpen niet tegenstrijdig zijn 
doch elkaar aanvullen. Men mag geen 
sentimentele slogans over afstand 
van grond lanceren, doch Oost-Vlaan
deren en in het bijzonder het Waas
land dient betrokken bij de toekom
stige expansie. 

Senator De Paep vroeg bijzondere 
aandacht voor het probleem der ont
eigening van landbouwgronden. 

Mr Schiltz besloot met nadruk, dat 
geen getwist mag ontstaan tussen 2 
Vlaamse provincies. Wij moeten onze 
slag om meer Vlaamse ekonomische 
macht thuishalen. Een zeekanaal 
schijnt technisch en financieel on
houdbaar; wel kan een waterverbin
ding voor de binnenvaart tussen Gent 
en Antwerpen vruchten afwerpen. 

Aan volksvertegenwoordiger Cop
pieters werd opgedragen, een studie-
werkgroep aan te duiden voor verdere 
uitwerking vajn oplossingen. 
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E. SLOSSE 

DE 
WALEN 

VERDEELD 

Na een jarenlange euforie 
schijnt, zoals goeverneur Cler-
dent het zegde, « 1'heure de l'é-
preuve » gekomen voor de wal-
linganten. 

Niet dat ze opeens een achter-
terstand zouden kennen tegen
over Vlaanderen (behalve dan 
demografisch), maar wel omdat 
enkele zeer diepe scheuren te 
zien zijn in de Waalse beweging. 

Nadat de socialisten in Wal
lonië af te rekenen hadden met 
verschillende scheuringen en 
splitsingen tegelijkertijd, ken
nen de wallinganten «tout court» 
dezelfde mizerie. 

En het gaat niet om peulschil
len, neen, het gaat om het pa
radepaard zélf, de fameuze 
Route de Wallonië ! 

Toen Vlaamse ekonomisten en 
verkeersspecialisten er destijds 
de regering op wezen dat deze 
weg veel minder nodig was dan 
de E-3, werd hun stem niet ge
hoord. En we beleven nu, dat de 
Walen zélf erkennen, dat de 
snelwegen Brussel-Luik of Brus
sel-Bergen in feite veel dringen
der en belangrijker zijn dan de 
oost-west-verbinding door Wal
lonië. 

« La Relève » schrijft nu (nr. 
van 8.1.1966), en we laten de 
tekst onvertaaUi : 
« Il est insensé de construire une 
autoroute extrêmement coüteu-
se en la justifiant par un trafic 
hypothétique, alors que des axes 
comme Liège-Bruxelles, Bruxel-
les-Mons et Bruxelles-Charleroi, 
dans une moindre mesure, sont 
d'ores et déja plus qu'engorgés 
et, de ce fait, de véritables pis
tes meurtrières. » (1) 

Zonder kommentaar vanwege 
de Vlaams-nationalisten, die 
zich enkel afvragen waar al dat 
helder doorzicht heeft gezeten in 
voorbije jaren, toen de Walen 
een histerische kampanje heb
ben gevoerd voor deze weg ! 

Verder heet het in « La Relè
ve », dat men ten onrechte een 
« autoroute romantique » van 
300 km verkozen heeft boven de 
dubbele verbinding Antwerpen-
Brussél-Charleroi en Brussel-
Luik voor 180 km. 

En weer voelen onze Waalse 
broeders zich geminoriseerd : ze 
jammeren dat Wallonië zo in 
zichzelf wordt opgesloten, in 
plaats van over goede verbindin

gen te beschikken met het noor
den. Wij zouden zeggen, dat de
ze verkeersekonomische toe
stand een goed beeld geeft van 
de Waalse geestesgesteldhe d... 

Het zijn eens te meer de Lui-
kenaars die het vuur aan de lont 
hebben gestoken. Zoals ze dat 
ook in 1830, met de steun van 
Frans geboefte, hebben gedaan. 
Wie met Walen omgaat, weet 
dat deze steeds een grondig on
derscheid maken tussen « wal-
lons » en « liègeois », aan wie 'n 
onverzadigbaar egoïsme wordt 
verweten. 

Wat gebeurde in feite ? Nadat 
de Luikenaars zoals gewoonlijk 
het felste geroepen hadden op 
de route de Wallonië en er dank
baar gebruik van maakten om de 
infrastruktuur rond hun stad te 
verbeteren, eisen ze nu de on
middellijke aanpak van de aan
sluiting vak Luik-Maastricht bij 
de route de Wallonië, en boven
dien van de aanleg Brussel-Luik. 

De andere Walen voelen zich 
terecht bij de neus genomen : 
het IS juist door de gekompli-
ceerde verbindingen op Luiks 
gebied dat de autoweg van Wal
lonië zo enonii duur uitvalt ! En 
nu vrezen zij dat de voorrang 
van deze weg m het gedrang zou 
kunnen komen als de Luikenaars 
hun zin krijgen. 

Ligny, namens Henegouwen 
beheerder van de Waalse Eko-
nomische Raad, heeft uit pro
test tegen deze eisen ontslag ge
nomen. 

Een mooie boel, zoals u ziet ! 
Planning, overleg, wetenschap
pelijke aanpak, geen sprake van. 
Enkel toegeven aan de hardste 
schreeuwers, die later nog onte
vreden zijn op de koop toe ! 

Laat ons hopen dat de ver
antwoordelijke mmister een 
klaar inzicht heeft gekregen in 
de toestand en dat hij er de pas
sende besluiten zal uit trekken. 
En dat kunnen maar enkel zijn : 
infrastruktuur waar zulks abso
luut nodig is volgens objektieve 
normen Gedaan met de voor
rang voor Wallonië ' 

Laat ons nog aanstippen dat 
de twisten rond de route de 
Wallonië geen uitzondering vor
men in het Waalse huishouden. 
« Ces incidents sont multiples » 
volgens « La Relève » : bv, de 

touwtrekkerij tussen Henegou
wen en Namen (met miljoenen) 
voor het Westinghousebedrijf, 
dat uiteindelijk in Gembloers 
werd gevestigd. 

En nog een andere veldslag 
daagt op : deze tussen de na ta-
listen en de Malthusianisten. 
Stassart, professor aan de Luik
se Hogeschool, heeft een boek 
gepubliceerd waarin hij de be
sluiten van het beruchte rapport 
Sauvy betwist. Waar tot nu toe 
alle wallinganten van de rege
ring speciale maatregelen eisten 
om de Waalse vruchtbaarheid 
cp te drijven, dreigt voortaan 
ook hier een scheuring in de 
gelederen. Met een vieueje sar-
kasme zouden wij de tcekomst zo 
kunnen zien dat de Luikenaars, 
aangevoerd door Stassart, het 
houden bij Malthus en de ge
boortebeperking, terwijl aan d* 
andere kant front wordt ge
vormd door Henegouwers, Na-
menaren en Luxemburgers die 
steeds maar weer volgens Sauvv 
hogere kinderbijslagen en grote 
gezinnen eisen. 

«Le bulletin du Grand-Liège», 
de bijbel der Luikse walhngan-
ten, tracht in zijn nummer van 
november 1965 de scherpe hoe
ken af te ronden En het vraagt 
zich met angst en vrees af wat 
er zou kunnen gebeuren, moest 
het boek van de professor val
len « dans les mains partisanes *. 
Wij kunnen « Le bulletin » ge
ruststellen : als goede federalis
ten wensen wij de Walen toe dat 
ze ook op gebied van kinder-
kweek hun eigen potje koken zo
als zij het willen (als ze akkooid 
geraken). Maar dan met elaen 
centen, comme de bien entendu! 

Route de Wallonië investerin
gen, geboortepolitiek zoveel be
langrijke kwesties waarrond een 
hopeloze verdeeldheid aan het 
ontstaan is bij de Wa'en. 

(1) Het is onzinnig een uiterst 
dure autosnelweg te bouwen 
met het oog op een hypote-
tisch verkeer^ op een ogen
blik dat verbmdingen zoals 
Luik-Brussel. Brussel Ber
gen en — in mindeie mate 
— Brussel-Charleroi, reeds 
overbelast zijn en dienten
gevolge echte dodenwegen 
werden ». 

REMERSDAAL. 

In verband met het onder
wijs te Remersdaal had sena
tor Jorissen eerste-minister 
Harmei op 21 oktober volgen
de vragen gesteld : welke mi
nister thans verantwoordelijk 
is voor de gemeenteschool te 
Remersdaal en welke minister 
verantwoordelijk is voor het 
onderwijs In het nederlands-
talig landsgedeelte. 

Eerste-minister Harmei had 
toen het antwoord ontweken 
door te verwijzen naar zijn 
verklaring en naar die van 
minister Dehousse in het se-
naatsdebat van dinsdag 3 au
gustus. In dat debat had mi
nister Dehousse terzake ech
ter helemaal niets verklaard 
In een nieuwe vraag van 1 
december 11. vroeg senator 
Jorissen een duidelijk ant
woord. 

«Wij menen echter», 
schreef hij, «dat zowel de 
parlementaire oppositie als 
het Vlaamse volk recht heeft 
op de waarheid. Ik zou de 
eerste-minister dankbaar 
Bljn, zo hij in zijn antwoord 
het recht op juiste voorlich

ting van de oppositie en van 
het Vlaamse volk zou eerbie
digen en mij een juist ant 
woord zou willen geven op de 
twee vragen ». 

Het a n t w o o r d van de 
eerste-mmister was thans 
klaar : «De verantwoordelij
ke minister is, in beide geval
len, de minister-staatssekre-
taris voor Nationale Opvoe
ding ». 

De Vlaamse socialistische 
'ministers doen het flink in de 
Voerstreek ! Terwijl minister 
Van Bogaert er het Frans on
derwijs organiseert, duldt mi
nister Vranckx er alle over
tredingen van- de taalwet. 

Voor de Vlaamse socialisten 
bestaat er inderdaad geen 
Waals-Vlaams vraagstuk. Zi1 
handelen Waals. 

PATER STRACKE 

EN DE T.V. 

Zoals onze lezers weten, 
greep op zondag 12 december 
te Antwerpen een grootse hul
de aan E.P. Straeke plaats, 
naar aanleiding van diens ne
gentigste verjaardag. De T.V. 
werd door de inrichters op de 
hoogte gesteld van deze huk j . 

De B.R.T. oordeelde het ech
ter blijkbaar overbodig, in de 
nieuwsberichten een flits te 
brengen van deze manifesta
tie, waarop 1.300 aanwezigen 
waren en die gepatronneerd 
werd door een inrichtend ko-
mitee, dat 600 namen uit het 
Nederlandse kunst- en gees
tesleven verenigde. Volksver
tegenwoordiger B a b y 1 o n 
wenste van de minister het 
waarom van dit veri^uim te 
vernemen. De minister ant 
woordde dat de B.R.T. wél 
aandacht schonk aan de ver
jaardag van Straeke, die ge
ïnterviewd werd op 29 decem
ber tijdens de uitzending 
« Medium ». 

Dat is een absoluut onvol
doend antwoord, daarenboven 
nog naast de kwestie. Volks
vertegenwoordiger Babyion 
verlangde te vernemen, 
waai-om de T.V.-nieuwsdienst 
voorbijging aan een belang-
rijk« kultuurmanifestatie, 
daar waar vaak aandacht ge
schonken wordt aan pietlut
tige initiatieven van vijf man 
en een paardek^p. Daaraan 
is het 'ministerieel antwoord 
volkomen voorbijgegaan. 

Wat we trouwens verwaclit 
hadden ! 
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devi^ereld 

De keuze van Shastri tot opvolger van zijn grote vooiganger, de betreuide Nehroe, 
was veeleer een kwestie van een verandeiing m sommige gebruiken van de Indi
sche politiek, dan een kwestie van een diepgaande of wezenlijke verandenng. De 
achttien maanden durende regeling van de bipia symbolisch fragiel lijkende en de 
kenschetsend Indische kleine ptemier Shastri heeft op geen enkele manier af
breuk gedaan aan de politieke en geestelijke erfenis van Nehroe. 
Het ts altijd zwaarder een grote man op te volgen — laat staan een historisch fi
guur — dün een man van normale allure. Het moet dus voor de schijnbaar onze-
k^'re en blijkbaar weinig weieldwijze Shastri bijzonder moeilijk geweest zijn om 
in liet spoot te lopen van de eiudieie, kosrtlopoliete, brits-getrainde voorganger. 

Nehroe heeft nooit een opvolger aan
geduid. Hij wenste dat deze benoeming 
op een demokialische manier door zi]n 
sterke j^arüj zou gebeuren. En dat is 
ook gebeurd. De wijze waarop Shastri 
door de Kongres parti] als opvolger 
werd aanaeduid, wees er reeds op dat 
hij voor de toekomst zeker veel meer 
de kontrole op het maken en bepalen 
van de grote beslisingen zou volgen, 
dan ziin \oorganger. Voorzeker, Shastri 
heeft met zijn verrassend pragmatisch 
talent ''w /ijn plooibaarheid, de meer
derheid van de Kongrespartij te zijner 
^ oordeel doen beslissen te midden van 
eeTi siiijd voor de opvolgin'j die men 
nic'i onbevvogen kon noemen 

Wat ill ieder gt val reeds /ekei was, 
toen Shastri uit de bus kwam tegenover 
rivalen als de voormalige minister van 
financiën NJorarji Desai, was het feit 
dat de benoeming van Shaslii geen ge-
vol" was van een ideologische vcischui-
vin.i. 

Zelfs wanneer Desai had gewonnen, 
dan /OU dit nog niet van wezenlijk be
lang gev\ eest /ijn voor de p»olitiek. van 
Jndié, alhoewel Desai gewoonlijk 
« rechtser )) dan Shastri weid ireklas-
scerd. 

NERHOE EN SHASTRI : 
ANTIPODEN 

Nehioe v\as op zijn minst aristokra-
tisth van uitcilijk - hij was het trou
wens ook van afl^omst en opvoeding. 
Hij had iets gebiedends over zich, hij 
bezat een zeker magnetisme dat hem 
althans voor de buitenwereld ontlastte 
van de gedachte dat ook hij , net zoals 
alle [x>Iiitci, gebonden was aan het 
partij gemaneuv reer. 

Shastri bezat helemaal niet dit mag
netisme. Hij was iemand die niet op
gemerkt werd in de massa. Zijn magne
tisme bestond uit zijn enorme nederig
heid, iets dat hem wellicht beschennde 
tegen het odium dat ook hij de nodige 
gaven bezat om zich in het partijgema-
neuvreer omhoog te werken en staande 
te houden. En kwaliteiten als koordina-
tor of als bemiddelaar had hij onge
twijfeld in grote mate. 

Shastri was door en door een Indiër. 
Hij werd eeiste-minister van zijn onme
telijk land en hij was vooidien nog 
nooit buiten India geweest. Hij ging 
steeds Indisch gekleed in de Ghandisclie 
traditie, zonder daarbij ooit de indruk 
te wekken dat hij niet dacht aan de 
vooiuitgang die Indie zo nodig had ei? 

heeft. In eten en drinken en andere 
aardse dingen was hij zo gematigd, dat 
hij die kwaliteiten bijna als een pro
gramma naar buiten droeg, een pro
gramma voor een land dat als voor
naamste kenmerk heeft : honger. 

In de tijd dat hij nog niet zeker was 
van zijn benoeming tot eerste-minster 
en opvolger van Nehroe, zegde hij : 
« Wie er ook Nehroe opvolgt, het zal 
steeds een kleine man zijn. Wel, ik ben 
een kleine man ». 

TASJKENT EN SHASTRI 
De dood van deze kleine man en de 

ontroering overschaduwt nu volledig de 
verwezen!ijkingen van de belangrijke re
sultaten die juist tevoren te Tasjkent 
waren geboekt. Shastri stierf bijna als 
een symbool op de plaats waar hij en 
zijn tegenstrever, president Ajoeb Khan, 
probeerden tot een toenadering te ko
men. 

Natuurli jk blijft de kwestie Kasjmir 
even wrang als te voren : twee hongerige 
naties die elkaar bevechten als leeuw en 
tijger. Dat klinkt schril en dwaas, wan
neer men die gedachte projekteert op 
die andere gedachte : dat Indië op dit 
ogenblik een hongersnood beleeft zoals 
nooit tevoren in zijn geschiedenis. Dat 
een natie de helft van haar mogelijk
heden besteedt aan haar bewapening, 
terwijl zij op datzelfde ogenblik met de 
grootst mogelijke moeilijkheden te kam
pen heeft om in leven te blijven, klinkt 
gek en onredelijk. 

Eigenlijk is het niet de verdienste 

In India stelde de Kongrespartij Indira Gandhi, de dochter van Nehroe aan tot 
opvolgster van Shastri. 

van Shastri dat men uiteindelijk op de 
konferentie van Tasjkent tot een be
paald kompromis is gekomen, een kom-
promis dat er alleen in bestaat dat de 
twee vechtende broederlanden zich be 
reid verklaarden tenminste een wapen 
stilstand te houden en weer met elkaar 
te praten. 

Die verdienste komt in feite toe aan 
de Russische premier Kossygin. Hij in
viteerde de twee tot vredesbesprekingen 
op Russische bodem, daarmee duidelijk 
demonstrerend dat Rusland er op uit 
is vrede te stichten in Azië. Wanneer hij 
er even duidelijk op ui t zou zijn om 
daadwerkelijk vrede te hebben in Viet
nam, zou het echter wel een stuk be
ter zijn. Maar men mag aan Kossygin 
ondertussen niet ontnemen wat hem 
toekomt. Hij is erin geslaagd een pakt 
tot stand te brengen, terwijl de twee 
twistende broeders in hun hart wei
nig bereid waren tot vrede. Zo zij er 
eigenlijk niet door de omstandigheden 
toe zouden gedwongen geweest zijn, zou 
een pakt nog lang op zich hebben kun
nen laten wachten. 

Voor Ajoeb Khan was het zo, dat de 
besprekingen in Tasjkent de enige op
lossing waren om er nog iets van te
recht te brengen. Pakistan was er niet 
in geslaagd Kasjmir militair te annexe
ren. Indië wou zelfs helemaal niet over 
de zaak praten. Wanneer Ajoeb Khan 
nu in Tasjkent met Shastri aan het 
praten ging, kon hij toch tenminste 
aan zijn volk wijs maken dat hij erin 
geslaagd was, India aan het praten te 
krijgen. 

deze week in de wereld 
• Verdere uitbreiding van de staatsgrepen-epidemie in Afrika; thans was 

Nigeria aan de beurt. 

• De zaak Ben Barka (waarover ons blad onmiddellijk na de verdwijning 
van de Marokkaanse oppositieleider uitvoerig berichtte) groeit in Frank
rijk uit tot een groot schandaal, waarbij hogere ambtenaren en politie
officieren betrokken zijn. De voornaamste getuige, Figon, pleegt zelfmoord 
op het ogenblik dat hij zou gearresteerd worden. 

• De E.h.G.-ministerkonferentie te Luxemburg zal waarschijnlijk leiden naar 
een krachtmeting tussen Frankrijk en de Vijf. 

• In Vietnam wordt, naar aanleiding van de nieuwjaarsfeesten, een vierdaags 
wapenbestand gehouden. De V.S. hernamen nog steeds niet hun lucht-
bombardementen op Noord-Vietnam. 

WAAROM TASJKENT ? 

Voor Shastri waren de besprekingen 
te Tasjkent belangrijk omdat hij hier-
door aantoonde, bereid te zijn tot on
derhandelingen. Wanneer hij dat niet 
zou geweest zijn, zou het hem moeilijk 
gevallen zijn een maanü later j i aa r 
'Washington te gaan om te bedelen voor 
nog méér ekonomische hulp . Washing
ton had immers als voorwaarde gesteld 
dat er vrede zou heersen in het sub-
kontinent vooraleei de ekonomische 
hu lp zou worden hervat. 

Zowel Shastri als .Ajoeb Khan waren 
waarschijnlijk oveituigd van het feit, 
dat een hernieuwd uitbreken van de 
vijandelijkheden een onvergeeflijke 
schade zou toebrengen aan hun beider 
landen. Waarschijnlijk waren zij er bei
den voldoende van dooidrongen dat de 
dagelijkse verwikkelingen van een kou
de oorlog tussen hun landen op ekono-
misch, kultureel en militair gebied on
dragelijker waren dan verwacht. 

Buiten het feit dat zij weer bereid 
waren tot praten en tot het opnieuw 
aanknopen van ekonomische en kultu-
rele betrekkingen, is er uit de besluiten 
van Tasjkent niet veel nieuws te rapen. 

He t probleem van Kasjmir is er on
dertussen geen stap mee vooruitgeko-
men. 

Toen Nehroe in 1953 met Moham
med Ali een akkoord sloot ovei de 
vijandelijkheden in Kasjmir, waren de 
verwachtingen ook hoog gestemd. 

Maar sedertdien zijn de vijandelijk
heden al verschillende keren opnieuw 
evten ver gegaan dan voor het akkoord 
van 1953. Hoeveel keren de vertegen
woordigers van India en Pakistan 
reeds verklaringen aflegden over het 
stopzetten van de vijandelijke propa
ganda, is niet meer te tellen. 

De besluiten om beiderzijds de troe
pen terug te trekken, zijn evenmin 
nieuw. We zullen nu zien, in hoeverre 
het mogelijk is die troepen daadwer
kelijk terug te trekken. En dan zal te
vens blijken, in hoeverre het probleem 
Kasjmir nog met een politieke Jbeslis-
sing te regelen is. 

Zelfs wanneer de troepen zich terug
trekken tot op de grenzen van 1948. 
zullen de beide landen geen stap ver
der zijn dan in juli van verleden jaar. 
Zij zullen echter geleerd hebben, hoe 
hoog de kosten zijn van een poging om 
het dispuut door middel van een oor
log te regelen. 

E.H.M. 

file:///oorganger
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D E GAULLE 

WIL HET NIET 

Het gevaar dat er in Den 
Haag een eentalige Waal als 

f Ambassadeur komt is nog niet 
belemaal voorbij, maar het 
yoorziene schema gaat toch 
tiiet door. De Belgische am-

' fcassadeur in Nederland, van 
;6traeten-Waillet, gaat niet 
[èiaar Parijs. De Gaulle wil het 
Iriiet : hij wil geen Vlaamse 
ambassadeur ! 

Waarom niet ? Hij kent 
toch uitstekend Frans ! Mis
sch ien zou hij een onvoldoend 
Ëewillig medewerker zijn voor 
oommige kuiperijen... 

Misschien heeft de Gaulle 
een visioen gehad over de toe
komst van Belgié .. Maar zeer 
spaarschijnlijk zijn zelfs de 
ïransgezinde beroepsdiploma
ten over dergelijke inmengin
gen niet helemaal tevreden ! 

HAVANA : 
RUSSISCH WINSTPUNT 

In de Kubaanse hoofdstad 
Havana kwam de konferentie 
der drie kontinenten bijeen. 
De bedoeling was, na het mis
lukken der tweede Bandoeng-
konferentie, de oorspronke
lijk alleen voor Afrika en A-
zië geldende eenheidsgedach-

Dat de heren Cotive de MurviUe (Ftankrijk), Luns (Nederland) en Schroeder (Duitsland) er op
gewekt uitzagen aan het begin van de ministeriële E.E.G.-konferentie te Luxemburg, blijkt alva'>t 

niet uit deze foto. 

te der zgn. jonge volkeren uit 
te breiden tot Zuid-Amerika 
als derde kontinent. Dertig 
delegaties, deels regeringsaf
gevaardigden en deels verte

genwoordigers van rebellen-
organisaties, woonden de kon
ferentie bij. Onder hen ook de 
vijandige broeders Rusland 
en China. Voor Rusland bete-

WOLF BIERMANN 
Hij ziet er uit als een wal jonge)e uit

gave van Georges Bi assens, inkluzief de 
grote liangsnor. En inderdaad beoefent hij 
ook hetzelfde beioep als de Franse chan
sonier ; hi] zingt zijn zerpe teksten op ei
gengemaakte melodieën bij het getokkel 
van een gitaar. Daarenboven is hij, in 
meerdere mate nog dan Brassens, een te
ken van tegenspraak. Wolf Btermann, 
Ooslduttslands luisterliedjeszanger nummer 
één, wordt door de enen toegejuicht als 
« de moderne Francois Villon » en door de 
anderen verguisd als « een obscene lied
jesmaker >. Hij hekelt het Oostduitse re
gime, maar noemt zijn kritiek < door en 
door van kommunisttsche inspiratie >. Zijn 
vijanden zijn het daarmee roerend oneens; 
een lid van het Centraal Komitee dreigde 
dat « de heer Biertnann niet verbaasd 
hoefde op te kijken, wanneer op zekere dag 
inplaats van de melkventer andeie men
sen voor zijn deur staan ». 

Alle bedreigingen en plagerijen — waar
onder als voornaamste het spreek- en zang-
vet bod dat hem leeds maanden geleden 
werd opgelegd — kunnen niet beletten dat 
Wolf Biennann in gans Oost-Duitsland 
buitengewoon populair is. Toen hij nog 
mocht optieden, kwam zijn publiek van 
heinde en ver om met luidruchtig applaus 
te kennen te geven dat het roetend ak
koord was met Bieimann's hekeldichten, 
zo o.m. : « Ik moet ü zingen — van het 
geluk in de nieuwe tijd — maar uxv oren 
zijn doof gepraat door redevoei tngen. — 
Zorg voor méér geluk tn de wetkelijk-
heid! — Dan hebt gij de schamele ersatz 
— mijner woorden niet nodig ». En het 
teatetverbod dat hem werd opgelegd belet 
met, dat nog iedere dag jeugd- en stu-
denlengioepen trachten hem voor een 
avond te engageren — wat door de S.E.D.-
leiding telkens wordt verhinderd. 

Ook in West-Duitsland is Wolf Biermann 
populair. Zijn teksten worden er uitgegeven 
en zijn bekendheid heeft hij er te danken 
aan het feit, dat hij in 1964 toelating kreeg 
om een toernee in de Bondsrepubliek te 
maken. 

Het kan verbazend lijken dat Bietmann 
deze toelating destijds kreeg, alhoewel hij 
op dat ogenblik leeds uit de socialistische 
eenheidspartij was gestoten. Wanneer men 
deze beide feiten — de toelating en de uit
sluiting — naa'it mekaar stelt, dan krijgt 
meti een goed beeld van de wijze waarop 
in het post-Stalinistische Oostduitsland aan 
kuituur wordt gedaan. Biermann's kommu-

nistische betiouwbaarheid valt niet te be
twijfelen; hij behoort tot het ook achl^t 
het IJzeren Gordijn nog niet helemaal uU-
gestorven ras van de idealisten die dromen 
van een socialistische heilsstaat op huma
nistische grondslag. De Oostduitse pat tij-
bonzen hebben niets te vrezen van een 
toernee Biermann in het Westen. Want of-
xvel blijft de liedjeszanger weg, en dan is er 
een fli7ike lastpost het huis uit en dan kan 
uit de gelijkgeschakelde pers — « Neues 
Deutschland » op kop — een bloemlezing 
samengesteld ivotden waaruit blijkt dat de 
alwetende partij het altijd al heeft voor
speld wat een schoft die Biermann eigen
lijk is. Ofwel zingt Biermann braaf zijn 
toernee af en keert hij terug naar huis, na 
in het Westen een aantal mensen er van 
overtuigd te hebben dat « kritiek ginder-
achler toch mogelijk is > en dat « zelfs uit
gesproken onafhankelijke geesten naar het 
buitenland mogen >. In beide gevallen zit 
er voor de S.E.D. winst aan het onbetwist
baar non-konformistisch idealisme van de 
brave Wolf Biermann die — tipisch detail 
— midden de vijftiger jaren de Bondsrepu
bliek ruilde voor de D.D.R. Een ruil die 
de Oostduitse regeerders stellig niet al te 
gelukkig heeft gemaakt. 

Dat is de vrijheid, dte voor Wolf Biei-
mann is ingeruimd geworden. Wat in het 
Westen moet doorgaan als de eksponent 
van de gtote dooi en van het recht op so
cialistische kritiek, komt echter in het Oos
ten niet aan zijn trekken. Voor binnen
lands gebruik blijft de S.E.D. zweren bij een 
socialistisch ^realisme, dat m rozerode kleu
ren de aibeideis- en boerenstaat bezingt. 
Het zou Wolf Bietmann trouwens nauwe
lijks van enig nut zijn, mocht hij zich plots 
overnacht tot dit socialisti'^che realisme be
keren. 

« Neues Deutschland » beleerde hem : 
« Zelfs een radikale ommekeer van vandaag 
op morgen kan de feiten met ongedaan 
maken. Nochtans is een ladikale omme
keer het enige middel om uit het zog van 
de anti-kommiinistische lied^esmakerij te 
geraken ». 

En terwijl m het Westen btave zielen 
vertederd luisteien naar de opnamen van 
Oostduilslands demokratisch koéksistensie-
eksportartikel, besluit *Neues Deutschlatid> 
een Biermann-artikel als volgt : « Meer 
aanvalsgeest tegen pozities vnu ideologische 
koëlifistensie is broodnodig » 

A.N. Tovano. 

kende dat meteen een winst
punt : de tegenwoordigheid 
van de Sov]et-Unie als « Azia
tische » macht wei'd niet eens 
aangevochten. 

De Russen hadden overi
gens te Havana nog meer re
denen tot tevredenheid. Ze 
konden er vaststellen, dat het 
tussen Fidel Castro en Peking 
allesbehalve vlot gaat. De 
Kubanen beschuldigen China 
er van, zijn verbintenissen in 
het kader van een suiker-
rijst-ruilhandel niet na te ko
men. Castro bekloeg er zich 
over dat deze Chinese han
delwijze de afzet van de Ku
baanse suikeroogst in gevaar 
brengt en er verder oorzaak 
van is, dat de rijstrantsoenen 
tot de helft — 1.350 grammen 
per maand — moesten worden 
verlaagd. 

DE PAUS EN POLEN 

Het wordt steeds minder 
waarschijnlijk, dat de Paus in 

mei a.s. aanwezig zal zijn op 
de vienng van de duizendste 
verjaardag der kerstening van 
Polen te Tsjenstochow. De 
Poolse regering heeft inder
daad een uitreisverbod opge
legd aan primaat Wysjmski, 
die ter voorbereiding der pau
selijke reis naar Rome zou 
gaan 

Als leden voor dit uitreis-
verbod verwijst de Poolse re
gering naar de toenadering 
tussen het Duitse en het 
Poolse episkopaat, die m t e 
genstelling staat tot de harde 
anti-Duitse koers van War
schau en die een inmenging 
van de kerk in staatsaange-
legenheden wordt genoemd. 

De verstrakking van de 
houding der Poolse kommu-
nisten t.o.v. het episkopaat 
komt na een dooi van bijna 
tien jaar; sinds 1956 werden 
de Poolse bisschoppen nooit 
stokken in de wielen gestoken 
bij hun reizen naar Rome. 

Zelfs mdien de regering 
Gomoelka om redenen van 
internationaal en politiek 
prestige aan het Paus-bezoek 
zou vasthouden, vs het weinig 
waarschijnlijk dat het Hoofd 
der Kerk zich in 'n positie zal 
begeven waarbij het Poolse 
episkopaat door Warschau 
opzij kan worden gschoven en 
over het hoofd gezien. 

ENGELAND OUT 

We stipten reeds vorige 
week aan, dat de Indisch-Pa-
kistaanse konferentie te Tasj-
kent een belangrijke diplo
matieke overwinning voor de 
Sovjet-Unie was 

Voor Groot-Britannie is het 
een pijnlijke nederlaag. Pa
kistan en India zijn beide 
Commonwealthlanden en in
dien het Gemenebest nog veel 
betekende, zou Groot-Britan-
nië als het ware vanzelf de rol 
van bemiddelaar hebben toe
gewezen gekregen 

Tasjkent heett nog eens 
ten overvloede onderstreept, 
dat de rol van Groot-Britan-
nië ten oosten van Suez steeds 
meer en meei uitgespeeld ge
raakt. 

i'ii'lii iill 

De winter heeft — althans in Siberië — ook zijn goede kanten. 
Daarmee zal deze Sibinak op het ijs van de Amper het roerend 
eens zijn : hij haalde een kanjer van een zalm op, die niet min
der dan 35 kg woog. Echt geen visserslatijn ditmaal : de foto 
geldt als bewijs. En als voorbeeld van de voorspoedige wijzs 
waarop (rode?) zalm gedijt onder het Sovjetregime. 
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in Vlaanderen 
\Waar de toren gebouwd werd met meer 
Han vijf miljoen bakstenen. Waar Jozef 
de tweede als keizer aafgezeto werd. Waar 
het (^pastoorsfabriekskey) grote mannen 
Tormt. Waar de strafgevangenis in het 
kasteel van een gebuisde koning der bel-
gen ondergebracht werd. 

In de winter ziet ge in de dorpen boven in de Kem
pen maar weinig beweging, 't Beeld ts overal eender, 
of ge nu in Rtjkevorsel, Minderhout, Meer of Wortel 
komt De mensen blieven binnen als ze kunnen, dicht 
bij de kachel, want het kan er koud ztjn als nergens 
anders. De fakteur rijdt met lapkes aan zijn oren en 
een drupke onder zijn neus rap-rap van bus tot bus, 
een groep werklozen — veel groter dan anders — 
staat kouweltjk, op klompen, met de handen diep in 
de zakken, bijeengedrumd aan het doplokaal Ook 
aan het huis van de « doktoor » ts er beweging De 
mensen doen mets anders dan koechelen en er wor
den drankjes tegen de 4ioest afgeleverd aan de lo
pende band Voor de rest is het leven stilgevallen. 

Enigzins anders is het in Hoogstra
ten, het centrum van dit stukje Kem
pen Er loopt een hoofdweg doorheen 
en de mensen komen er naar de win
kels of naar de veiling Het is er le
vendiger dan in de omgeving waar de 
rust van de winterse Kempen bijna 
ongestoord blijft. 

• OUDE GESCHIEDENIS 

Hoogstraten is een merkwaaidig 
stadje met een oude geschiedenis met 
een opvallend mooie kerk en met een 
traditie enig in Vlaanderen, omdat 
het binnen zijn muren het Klein-se-
minaiie het «PastoQrsfabriekske» 
zoals het in de wandeling heet her
bergt 

De geschiedenis van Hoogstraten 
gaat terug tot tweeduizend jaar voor 
Christus, de tijd namelijk dat er een 
bronsgieter of koperslager ter plaat
se moet gewoond hebben. Een bewijs^ 
daarvan werd geleverd m 1846 toen^ 
op een snikhete zomerdag enkele hei-
deontginners op het gehucht de Aard 
twintig bronzen bijlen vonden m de 
nabijheid van een buisvormige holte, 
waarschijnlijk een oven Later vond 
men ook nog overblijfselen uit het 
ijzertijdperk onder de vorm van een 
Ijzeren zwaard samen met brokstuk
ken van Romeinse amforen en gouden 
Romeinse munten. In de omgeving 
van het Heesbos werden eveneens be
langrijke ontdekkingen gedaan men 
vond er een veertigtal lijkurnen, put
ten met asse en bewerkte silex, als
mede oude grondvesten In de moeras
sen uit de omgeving werden nog ei
kenhouten pieken en pijlpunten op
gehaald De ontdekkingen in het 
Heesbos gebeurden m de nabijheid 
van de plaats waar vroeger twaalf 
oude beuken stonden en die door de 
volksmond de «Twaalf apostelen» 
werden genoemd 

• HERRIE OM DE NAAM 

De oudste vermelding van Hoog
straten dateert uit 1210 en luidde 
Hoochstraten Dat bleek van belang 
te zijn, want later werd de naam her
haaldelijk verbasterd tot Hochstraten, 
Hoestraten en Hoogstraeten Deze 
laatste schrijfwijze stamde uit de 
Franse tijd en werd na 1830 gebruikt 
door de verfranste administratie, 
hoewel de wet van 22 december 1828 
voorschreef de naam logisch te spel
len Het gemeentebestuur nam het 
zomaar niet dat de tianskiljons de 
aloude naam verbasterden Reeds in 
1853 schreef het aan de Franstalige 
kommandant van het Eerste Regi
ment Jagers te paard dat alle taal
kundigen Hoogstraten zonder «e» 
schreven en dat het gemeentebestuur 
zulks ook zou doen De franskiljons 
die volhardend zijn in de boosheid 
(men ziet dat nu nog aan Schaerbeek 
— Schaarbeek) bleven echter bij hun 
«eet je», tot de Hoogstraatse ge
meenteraad in 1910 een besluit nam 
waarbij het die moedwillige letter uit 
de tweede lettergreep van de gemeen
tenaam bande Het was een merk
waardig besluit en de moeite waard 
om hier weergegeven te worden 
< De gemeenteraad van Hoogstraeten, 
overwegende dat het geraadzaam is 
de bestuurhjke schrijfwijze van 
« Hoogstraeten » met de letterkundige, 
tevens algemeen in gebruik zijnde 

schrijfwijze « Hoogstiaten » in over.* 
eenstemming te brengen, gezien het 
Vnjheidszegel, dagteekenende van 
omstreeks het jaar 1210 wanneei on
ze gemeente tot stad en Vrijheid werd 
verheven, waarin « Hoogstraten » met 
eene enkele a voorkomt, welk zegel 
in gebruik is gebleven tot het einde 
der 18e eeuw, besluit de naam opzer 
gemeente zal voortaan «Hoogstra
ten » gesteld worden Deze spelling 
zal in gebruik treden met 1 januari 
1911 Aldus gedaan in zitting van 15 
Februari 1910 » 

De naamstrijd duurde echter voort 
want de hogere besturen ieden die 
beslissing nietig verklaren t©t m 1930 
in het Staatsblad de moderne spel
ling van de Vlaamse gemeentenamen 
werd bekend gemaakt en Heegstraten 
officieel zonder die verfoeide <. e» 
werd geschreven i 

• « HOLLANDS » SCHILD 

Hadden ze daar in de Kempen ha 
rie met de naam, dan ontstond ei 
haast ook heibel met het gemeente-
wapen Hoogstraten had immers een 
wapen dat op 20 oktober 1819 door 
koning Willem I was erkend gewor
den zijnde «Een rood schild, beladen 
met een paal van zilver, het sch.ld 
gedekt met een kroon van goud », a'-
dus gegeven te 's Gravenhage. Dit 
maakte dat Hoogstratens rood-wute 
kleuren praktisch ten dode opgeschre
ven stonden toen na 1830 « den Hol 
lander» de baan moest ruimen Er 
werd echter een Brussels mouwtje aan' 
gepast, want op 31 december ]o38 
schonk Leopold I zijn zegen en be
vestigde dit in het Frans, samen met 
een dito beschujvmg van het bewus 
te schild 

Het stadje neeft in de loop der 
tijden heelwat geschiedkundige avon
turen meegemaakt Werd m de kerk 
van Hoogstraten koning Pilips de 
tweede niet tot Grootmeester van de 
ridderorde van het H Graf gekcen 
en werd op het stadhuis Keizer Jcef 
de tweede niet vervallen verklaaid' 
Op 24 oktober 1789 begon te Hoc?-
st iaten inderdaad de Brabantse om 
wenteling met de proklamatie tot v( r 
vallenverkla^ring van 's keizers troon 
en rukten de strijders uit de hoofd
plaats van de Noorderkempen op 
achter de standaard met het gemec i-
tewapen De geschiedenis verme dt 
dat een tiental vrijwilligers de graad 
van officier of onder-of f icier verkie-
gen en dat er een geldinzameling wprd 
gedaan om de strijders te helpen Er 
werd genoeg rondgehaald om vier ka
nonnen te kopen en om nog 661 gul
den ekstra aan het vrijheidslegei te • 
schenken ! 

VERWOESTINGEN 

Was het omdat de Hoogstratenaren 
zoveel te lijden hadden gehad van de 
vreemde krijgsbenden dat er in hun 
stadje zoveel krijgslisten werden be
raamd "> In de loop van zijn geschie
denis stond het talloze malen bloot 
aan allerlei oorlogsrampen, niet m 
het minst bij de tachtigjarige oorlog 
tijdens dewelke praktisch jaar \oor 
jaar de oogsten weiden vermeld of 
geroofd door allerlei krijgsvolk W 
1578 werd de « vrijheid » geplunderd 
door 40 vendels Fransen, m 1580 werd 
door de Spanjaarden voor 5.000 gul-
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in schade aangericht, in 1581 moes
ten de bewoners vluchten voor de 
woeste benden van Lagarde, in 1583 
werd de stad tot driemaal toe geplun
derd, terwijl in 1584 drie maanden 

•tiezetting volgden. Tijdens ditzelfde 
ilaar werd niet alleen alles geroofd 
'maar werden bovendien een reeks 
huizen afgebroken door de soldaten 
die brandhout moesten hebben. In 
1588 was het nog erger en werden 40 
woningen gesloopt door Spaanse sol-
.deniers, zodanig dat de bewoners in 
de kerk en zelfs op de toren dienden 
te gaan wonen ! Voor wat een kerk al 
niet dienen kan (te Hoogstraten heeft 
de kerktoren twee watervergaarbak
ken die als bevoorrading voor drink
water en bij het blussen van branden 
dienst deden). In het jaar 1591 ver
melden de kronieken de verwoestin
gen gedurende de tien voorgaande ja
ren : 242 huizen, 107 schuren, 24 brou
werijen en talloze slachtoffers. Het is 
dan ook niet te verwonderen dat op 
het Hoogstraatse kasteel een opstand 
tegen Spanje werd beraamd. 

Tijdens de Franse bezetting — van
af 1794 ging het plunderen en brand
schatten weer zijn gang en het zijn 
mede de gesarde bewoners geweest die 
de eerste grote meppen hebben hel
pen toebrengen aan Napoleon, toen 
diens val werd ingeluid tijdens de 
Slag bij Hoogstraten op 11 januari 
1814. 

KERK 
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Hoogstraten ontstond als een t i-
pisch Kempisch straatdorp. De 
hoofdstraat, de aloude Vrijheid, geeft 
een eigenaardig beeld met haar lin-
denbomen aan weerszijden en de vele 
fraaie woningen. Zij ligt breed en 
ruim — om toe te laten dat vroeger 
paarden en karren konden stilhouden 
voor de handelshuizen en tijdens de 
marktdagen — in een lichte boog
vorm. 

Vanuit de twee richtingen heeft 
men reeds van zeer ver een bijzonder 
Indrukwekkend zicht op de 105 meter 
hoge toren van de St Katarmakerk, 
een prachtig voorbeeld van laatgoti
sche baksteenbouw en verwezenlijkt 
door de gekende Mechelse bouwmees
ter Rombout Keldermans, tijdens de 
jaren 1524 tot 1550. Zij werd opge
trokken in de baksteen van ter plaat
se — zoals hij nu nog in de omgeving 
en onder meer te Rijkevorsel en St 
Lenaarts — gewonnen wordt en werd 
reeds in de zeventiende eeuw « de 
oudste en de schoonste van het geheel 
plat landt van Brabant» genoemd. 
Op 23 oktober werd de toren — die 

"drie weken lang als uitzichtpunt werd 
•gebruikt — door de aftrekkende Duit
se troepen opgeblazen met tweedui
zend kilo dinamiet. Hij vernielde in 
zijn val ook een groot gedeelte van 
het kerkschip, alsmede het stadhuis. 
Later vier er een V-1 op het koor 
zodat van de prachtige kerk nog 
slechts enkele afgeknotte puinen 
overbleven, terwijl steenbrokken, 
waaronder eksemplaren van meer dan 
vijftig ton, tot m een cirkel van 200 
m. werden verspreid. Onder het puin 

,lag het oude kerkhof bedolven en het 
stadhuis met zijn merkwaardig ar
chief, prenten, schilderijen en wand
schilderingen Van de oude klokken, 
het mooie voorportaal, de fraaie 
preekstoel, vier oude biechtstoelen, 
het orgel, de kruisweg, twee merk
waardige altaren, verschillende schil

derijen en zestien gekleurde glasra
men schoten alleen maar wat zieli
ge brokstukken over... 

• KUNSTSCHATTEN 

Maar de kerk en de toren werden 
heropgebouwd in de jaren 1953 tot 58. 
Vandaag rijst dit énig monument van 
Kempense bouwkunst weer hoog in 
het landschap en stelt het weer zijn 
kunstschatten ten toon voor de be
zoeker. 

Vandaag bezit Hoogstraten ook 
weer zijn beiaard met 51 klokken 
waarvan er 24 gegoten werden door 
Hemony in 1655 en afkomstig zijn van 
de voormalige tweede kapittelbeiaard 
van de O.L. Vrouwkatedraal van Ant
werpen. De toren werd heropgebouwd, 
grondig gerestaureerd met zijn wit-
stenen versierselen, met 5.250.000 bak
stenen (in meer dan vijftig verschil
lende soorten zoals zij trouwens in de 
zuidermuur te bezichtigen zijn) en de 
naamletters (A en Y) op veertig me
ter hoogte, als herinnering aan graaf 
Antoon de Lalaing en gravin Elisa
beth Usabeau die de kerk indertijd 
lieten optrekken 

Binnenin zijn opnieuw vijftien glas
ramen te bewonderen, drie boven het 
hoogaltaar, door Antoon Evertsz, één 
in de kruisbeuk « Laatste avondmaal » 
uit de school van Pieter Coecke, één 
in het zijkoor, door Claes Matheussen, 
twee in het hoogkoor en zes boven het 
gestoelte, benevens twee in het hoog
koor aan de zuidkant, eveneens van 
Evertsz. Naast deze fraaie glas
ramen vindt men in de kerk ook nog 
vijf Brusselse wandtapijten uit 1540 
die onder meer het leven van de hei
lige Elisabeth (patrones van gravin 
Usabeau) voorstellen. 

Naast praalgraven van de verschil
lende « heren » van Hoogstraten bezit 
de kerk nog een hele reeks eigenaar
dige beeldjes. Ze worden « zitterkens » 
genoemd en werden aangebracht op 
het onderste gedeelte van de koorban
ken, zodat zij zichtbaar worden wan
neer de verschillende zitstukken op
geklapt worden. Zij stellen spreuken 
voor, of gebeurtenissen uit de Bijbel 
zoals « als twee wijven vechten is 't 
een kinderspel » of « Josuë en Kabel 
met de druiventros » 

Grote aantrekkingskracht — vooral 
op bedevaarders — oefent het rele-
kwieschrijn van het Heilig Bloed uit. 
Het bevat een gedeelte van een al
taardoek dat doordrenkt werd, toen 
een priester te Boxtel in de veertiende 
eeuw tijdens het misoffer de kelk 

omstootte De verering van het rele-
kwie en de processie van het H. Bloed, 
jaarlijks op de eerste en tweede zon
dag na Pinksteren, zomede op Sakra-
mentsdag, trekt telkens veel volk en 
was eeuwenlang het bedevaartdoel 
van talloze processien uit geheel de 
Kempen die langs de eindeloze zand
en kasseiwegen naar Hoogstraten 
trokken. 

• « PASTOORSFABRIEKSKE » 

Een andere instelling die velen naar 
de hoofdplaats van de Noorderkem
pen voert is het Klein-Seminarie. in
stelling die gedurende meer dan hon
derd jaar (sinds 1835) tallozen heeft 
gevormd en een stempel heeft gedrukt 
in het wezen van diegenen die er de 
schoolbanken schuurden. « Alle oefe
ningen begonnen er in het teken van 
de bel» zo zegt de gekende joerna-
list Jan Brusselaers in zijn boek « Het 
Pastoorsfabriekske » en waarin hij op 
de hem zo eigen pittige wijze vertelt 
over de jaren die hij en vele anderen 

^ in Hoogstraten sleet. Talloze mannen 
met naam zijn uit dat pastoorsfa
briekske gekomen : vooraanstaande 
geestelijken (natuurlijk) zoals Mgr 
Van Wayenbergh en een reeks mis
siebisschoppen Daarnaast ook man

nen die het pastoorshabijt niet om
gord hebben maar die hun « weg » el
ders maakten : Frans van Cauwelasrt, 
Dr Jef Gossenaerts, Van Coppenolle, 
de bevelhebber-kolonel van de Rijks
wacht. Gekende mannen in Vlaande
ren als Senne Rouffaer, de toneelspe
ler en Jos Van Ginderen de voetbal
ler, persmensen als Cas Goossens, Piet 
Theys en G. van Grasdonck, ja zelfs 
Vlaams-nationalisten als Herman 
Wagemans kregen er hun eerste we
tenschappen ingepompt. Jan Brusse
laers heeft het leven daar in dat 
Klein-Seminarie getekend in een 
kleurrijk geheel, geschetst zoals een 
joernalist dat zou doen in reportages. 
Zijn boek (in eigen beheer uitgegeven 
en te verkrijgen door storting van 100 
fr op pr 513885 van de schrijver, Past. 
De-Vosstraat 6 Ekeren) kan rustig 
aanbevolen worden aan allen die eens 
enkele genoeglijke uren willen door
brengen bij het lezen van de « avon
turen » in deze merkwaardiee instel
ling te Hoogstraten 

Ten noorden van Hoogstraten ligt 
nog een stukje oude Kempen, gedeel
telijk bos en hei, met oude hoeven en 
daartussen het gebied van de intense 
gespecialiseerde kuituur van aardbei
en, frambozen, rode en stekelbessen, 
die afgezet worden via de veiling van 
Hoogstraten voor groenten en fruit. 

Aan de andere zijde van het stad
je komt men terecht in de baksteen
industrie van Rijkevorsel en St Le-
naerts, terwijl dieper in de bossen 
naar Wortel toe het oude kasteel van 
Hoogstraten thans een onderkomen 
biedt aan de strafschool van de staat 
en waar midden een domein van 50 
hektaren, deels op gebied ean Wo tel 
de gevangenen een t oretische oplei
ding krijgen naast praktische oefe
ningen op de hoeve, in de schrijnwer-
kerij, de smederij en de drukkerij. 
Sinds de tijd dat de laatste bezitter, 
Willem Florentijn van Salm-Salm, 
door de Antwerpenaren als kandidaat 
voor de Belgische troon werd voorge
dragen, is er daar wel veel veran
derd... 

Staf De Lie. 

Foto rechts boven : het begijnhof •art 
Hoogstraten, gesticht in de 14e e uw. 
Hiernaast : kerk en huisjes in hei ba-
gijnhof. 
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MADISON AVENUE 

ZES UUR DERTIG 

De enige straat die zich in het 
volmaakt geometrische urbanisme 
van Manhattan verwaand als onre
gelmatig lopend kon handhaven, is 
de Brede Weg, sedert 8 september 
1664 Broadway. 

Waar Broadwey de Fifth Avenue 
kruist, ligt Madison Square, daar 
begint Madison Avenue. Tussen 
Madison Square en Central Park 
aan de Avenue zijn 's werelds groot
ste reklamebureaus ondergebracht. 
J. Walter Thompson, Young- Ru-
bicam, Mc Cann, de 3 reuzen die 
samen al voor meer dan 15 miljard 
per jaar produceren, en meer dan 
30 kleinere maar even bedrijvige, 
even krealieve hidden persuaders... 
de verborgen motoren van onze ma
teriële welvaart - beschaving. Daar 
maakte men Amerika's laatste drie 
presidenten, daar beslist men wat en 
waarom u zult kopen, daar ontstond 
de pop-art. Daar werkt Kimura. 

Boven zijn hoofd brandde een 
felle lamp in een rijstpapieren ku-
busje aan een witte draad. De muren 
stonden grijs, wit en blauw tegen el
kaar. De schilderijen hingen feilloos 
recht, kalme, koele abstrakties, een 
heldere poëzie van vormen. 

Behoudens de halve konstruktie 
van een houten puzzelspel was het 
tafelblad voor hem leeg en lakzwart. 
Hijzelf zat glimlachend voor zich 
uit te kijken. 

In het witte licht kon je nauwe
lijks zien dat hij een japanner was, 
veeleer leek hi] een net uit sneeuw-
vakantie teruggekeerd slepdanser, 
klein, slank, hard en mooi. Op dit 
late uur werd ook Madison Avenue 
sereen en donkerder. De reklame-
jongens — spreepjeshemden, snelle 
auto's en perfekte haarsnit — reden 
door Central Park naar hun xvoon-
wijk buiten de stad bij de oceaan, 
of naar afspraakjes eri etentjes in 
Greenwich village. 

Kimura was de duurste van hen. 
zijn inktte keningen gingen onbehoor
lijk hoge prijzen en de weekly's 
vochten voor de felle vegen van zijn 
uethouten penseel. Traag maar han
dig nam hi] de kontaktlenzen uit 
zijn ogen en liet ze dan als kleine 
lolletjes over het tafelvlak draaien 
tot ze met een vreemd dwarrelend 
effekt tussen de losse puzzelstukken 
icholen waar hi] ze liggen liet. Drie
jaar geleden was hij met zijn vrouw 
vanuit Tokyo naar hier gevlogen. Ze 
was twee jaar jonger dan hij en hel 
mooiste meisje van de Japanse foto
studio's. 

\auweli]ks een uur geleden had 
lil] haar voor het laatst gezien, min
zaam, buigend en mooi, over een he
le pagina van de nieuwe Look Ma
gazine, in een kimono die hi] niet 
kende, pratend over de Trans Paci
fic Airlines. 

Zo heeft ze nooit geglimlacht, 
aacht Kimura, en haar huid is fijner, 
stralender dan hier op de foto. Zij 
is een veel echtere vrouw, soepel als 
water, geolied, buigzaam als riet en 
zi] praat over de avond, de stem van 
de regen, de geur van tee, het wit 
van papier en... Hij wist het zo best 
niet meer, twee maand geleden was 
ze van hem weggegaan. Kimura 
glimlachte nog steeds toen hij de 
revolver uit zijn lade nam en voor 
zich op tafel legde. Het matte zwart 
van het wapen is heel anders dan 
het lakzwart van de tafel, dacht hij. 
Toen begon hij glimlachend te hui
len. 

Nic. 

haar 

Cijfers en data onthou ik zó. Dat 
was op school al duidelijk, en is het 
nu nog. Zo heb ik een feilloos geheu
gen voor de uren waarop vaste leve
ranciers plegen aan te bellen, ken ik 
vaak beter dan hij plaats en tijd door 
mijn man bepaald voor zijn vele toe
komstige afspraken, kan ik een massa 
verjaardagen en telefoonnummers 
met de Juiste namen kombineren. 

Maar voorwerpen zijn mijn zwak 
punt. Lastige voorwerpen dan, die ik 
onbewust kwijt of uit het gezicht wil. 
Vergis ik me, of vergaat het u net zo ? 
Die geldbeurs bij voorbeeld. Niet dat 
geld in het algemeen me hindert, wel 
integendeel. Maar mijn eigen beurs 
doet dat wel. Bevat ze niet altijd 
minder dan ik verwacht of nodig heb? 
En berg ik ze nooit anders dan ge
ërgerd weg na een nieuwe duik erin ? 
Zo verhuist die van jaszak naar lade, 
van schort naar handtas... Precies 
daar waar ze onvindbaar is op het 

ogenblik dat de wasserijman aanbelt. 
Kinderen zijn in dit geval heel nuttig. 
Ze kunnen door alle kamers rennen, 
alles overhoop halen. Wat ze graag 
doen. Tenminste, ik hield destijds van 
die bijna dagelijkse speurtochten, 
want mijn moeder verging het net zo. 

En dan het verloren en vergeten 
voorwerp per definitie : de paraplu, 
die zijn treurige funktie vaak onder 
een dekoratief uiterlijk verbergt. 
Maar fraaie vorm en kleur misleiden 
amper : een regenscherm aan uw arm 
haken is regen verwachten, dus slecht 
humeur en een beschadigde watergolf. 
Daarom gaan u en ik onbewust het 
symbool van zoveel narigheid verge
ten. Liefst in trams en treinen, ook in 
winkels en grootwarenhuizen. Als 
mijn moeder indertijd bij regen weer 
naar de markt toog, haakte ze haar 
scherm aan ieder bezocht kraam vast 
en vergat het dan prompt. Dat telkens 
weer opvissen was toen mijn enige op
dracht en bezigheid. Plus op de grond 
naar verloren centen speuren^ maar 
dat uit eigen initiatief. Die slordige 
omgang met paraplu's heb ik dus van 
mijn moeder. Hoe dan ook, die nare 
dingen worden me telkens opnieuw 
gedienstig terugbezorgd. 

Een neusdoek is nog zo iets. In 
mijn tas zit zowat altijd alles behalve 
een zakdoek. Nochtans heb ik daar
aan geen tekort, want van inspiratie
loze gevers op kerstfeestjes en ver
jaardagen hield ik meerdere drietal
len over. Voor wie zonder zakdoek zit 
wordt het een probleem : hoe in ge
zelschap onhoorbaar de neus opha
len ? Vroeger al, op school, manifes
teerde mijn verhoudheid zich onver
anderlijk tijdens een stille, schrifte
lijke oefening. Zelfs lawaaierig hoes
ten en meteen grondig snuiven mis
lukte altijd tragisch. Probeert u het 
zelf maar eens. Een eveneens zak-
doekloos maar begrijpend vriendin
netje bleek in die tijd wel zo lief even 
voor mij te hoesten. Vraag ik nu een 
volwassen vriendin liever die dienst 
dan haar zakdoek, dan blikt ze me 
niet begrijpend aan... Veel kinderlijke 
eenvoud ging verloren, wat u ? 

Laat ik eerlijk zijn en bekennen 
dat niet enkel lastige dingen me ont
snappen. Ook prettige aktiviteiten 

vergeet Ik soms. Niet uit onbewust© 
drang, wel uit banale verstrooidheid» 
Wat is anders die keer toen a t tent ie
volle bezoekers me een prachtige ru i 
ker mét vaas aanboden en ik zo druK 
aan het schikken toog dat ik het wa-< 
ter vergat ? Of die andere keer toea 
het strijkijzer een halve dag nu t te 
loos warm bleef. Na een lange strijk
beurt de stekker uit het stopkontakt) 
halen is nochtans een hele opluchting. 
Als nu de elektriciteitsrekening waC 
hoog ligt, kijkt hij-die-betaalt me 
nóg wantrouwig aan. 

Maar kom, met al dat kletsen zou 
ik haast vergeten op de Dienst voor 
Verloren Voorwerpen die minder 
mooie maar wel warme sjaal af te 
halen, die ik op de trein vergat. Een 
meevaller, hij ligt op me te wachten. 
Bij het weggaan laat ik prompt mijn 
paraplu achter in dat kantoor en 
moet de man achter me Aanhollen. Is 
het verbeelding, of kijkt hij me wat 
bevreemd aan ? 

Annie. 

ViSSERSLATIJN 
(fb) Valerie Beckett is een heel mooi meisje. Dat 
moet wel, want ze is viermaal schoonheidskoningin. 
Ze vond een goedbetaald baantje in een vissersklub, 
specializerend in haaien, te Gibraltar. Ze had ech
ter geen rekening gehouden met de alomvermaarde 
vissersverhalen, en toen ze die een tijdje had moe
ten aanhoren, werd zij ze natuurlijk hartsgrondig 
beu. Vastberaden de mannen op hun eigen terrein te 
verslaan, gaat ze nu op jacht naar haar eigen haai. 
Dan kan ze ook een sterk verhaal vertellen. 

LEREN MET ECHTE KINDEREN 

(fb) Kinderverzorgsters leren hun beroep eerst en 
vooral met levensgrote poppen, dat weten wij alle
maal. Geregeld komen er foto's in de kranten, die 
ons dan eigenlijk zouden moeten ontroeren, maar 
die in feite afschuwelijk onecht en levenloos zijn. Er 

wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat 
een pop uiteraard helemaal anders «reageert» dan 
een baby. In een Engelse school heeft men daar nu 
verandering in gebracht : de leerlingen hebben een 
echte baby tot hun beschikking. Als ü het ons vraagt: 
up to date onderwijs ! 

MINISTERIELE COUTURIERE 

(fb) Albert Koenigsfelt is de Deense ambassadeur in 
Londen. Hij heeft een zeer mooie dochter van 19, 
Dorthe. Deze jongedame had er opeens genoeg van 
alleen maar de dochter van haar vader te zijn, en ze 
ging aan het ontwerpen Kleren natuurlijk. De mo
delletjes die wij zagen waren nu niet zo denderend, 
ze muntten niet uit door originaliteit, maar het is 
misschien wel een idee. Is er bij ons geen minister 
die zo een dochter heeft ? Wij wachten af met span
ning. 

GRILLIGE (EN GRAPPIGE) JONGEREN 

(fb) Wij weten allemaal dat de jongeren iiiet graag 
doen wat normale mensen (dat betekent normaal in 
de ogen van de ouderen) doen. Ook niet wat mode 
betreft. En in verband met mode kan onze jeugd 
nog iets leren van de Engelse, vooral wat originali
teit betreft. In Lancashire is het tegenwoordig grote 
mode de schoenen te dragen die verplicht zijn voor 
de fabrieksarbeidsters, en daarmee dan naar school 
te gaan. Waarschijnlijk duurt het nu niet lang meer 
of men draagt opnieuw klompen. 

CHARMANTE LERARESSEN 

(fb) De Engelsen gaan taallessen geven op televisie. 
Meer bepaald Franse les. Ze hebben hiervoor een 
voorbeeld genomen aan de serie die zij zelf hebben 
verwezenlijkt, namelijk de beroemde Walter en Con-
nie-reeks. Iedereen zal het wel met mij eens zijn dat 
Connie een zeer charmante lerares is. De BBC enga
geerde twee rasechte Francaises van 25 en 28 jaar. 
Ze zien er allebei erg Frans uit, als u begrijpt wat 
ik bedoel. 

HEKSENBRUILOFT 

(fb) Op 8 december 1965 zijn Maxime Morris (18) en 
Alex Sanders (39) in het huwelijk getreden. De bruid 
droeg géén wit-zijden jurk, de bruidegom géén ja 
cket of smoking. Zeer normaal trouwens, vermits 
bruid en bruidegom respektievelijk heks en tovenaar 
zijn. Zij trouwden volgens de « oudste huwelijksritus 
ter wereld » Ze knielen beiden voor het altaar om 
de zegen te ontvangen van tovenaar Paul King, een 
22-jarige bureelbediende Daarna gaven ze een knipje 
in hun armen en vermengden hun bloed. Zodra er 
kinderen zijn, zullen zij hun huwelijk wettelijk laten 
registreren, maar dan ook alleen omwille van de kin
deren. 



«vu 15 

NOTITIES BIJ 

twee " kommunistische " kunstenaars: 
jewtoesjenko en picasso 

Wanneer men het begrip « kunst » verbindt met het begrip « politiek systeem », 
dan IS men er nagenoeg steeds zeker van dat het eerste veel van de volheid van 
zijn begripsinhoud zal inboeten. Vooropgesteld naiuwlijk dat wij de kreatieve 
vr jheid van de kunstenaar erkennen en zijn maatschappelijke funktie niet per 
dejinitie in dienst stellen van een politiek of sociaal idee (hoe lofwaardig ook). 
Immers, in dat geval zou men de kunst degraderen tot toegepaste kunst. Dit wil 
echter geenszins zeggen dat politiek of filosofie geen inspiratiebronnen kunnen 
bieden. In de emotionele keuze van zijn onderwerpen is de kunstenaar vrij. Wij 
bedoelen enkel dat de artist wel politiek mag gebruiken zo zijn ontroeringswereld 
hem daartoe drijft, maar dat een politiek systeem nooit aan de kunst kan raken 
zonder deze in haar essentieelste wezen aan te tasten. 

De beïnvloeding van de kunst door 
een politiek systeem kan tweeërlei zijn. 

Enerzijds kan het door een censuur 
de publiekheid van de kunst beperken 
en anderzijds kan het de kunst dwin
gen, in funktie van het systeem te wer
ken. 

De censuur raakt in feite niet aan 
de kunstenaar. Hij blijft vrij te kreëren 
hoe en wat hij wil. Omwille van de 
oDenbare orde of goede zeden kan de 
censuur hem echter wél verbieden zijn 
SC neppingen aan de openbaarheid of 
een deel daarvan prijs te geven. Gezien 
in het kader van een tijd kan een 
breeddenkende censuur (hoewel dit zel
den reëel is) een zeker nut hebben — 
nooit echter wanneer dit gebeurt van-
u een tyrannieke instelling. 

a het tweede geval, wanneer een 
pi , tiek systeem de kunst naar een be
paalde richting dwingt of, erger nog, 
andere strekkingen verbiedt, is er geen 
enkel verschonend excuu"^ mogelijk. 
He t weze een troost dat — hoe dikwijls 
dit inderdaad ook gebeurt — in een 
wereld die beheerst wordt door het 
zwaard en de geest, de laatste uiteinde
lijk steeds de overhand haalt . 

L E N I N G R A D 1920 

De ontwikkeling en het failliet van 
de kunst in het kommunistische sys
teem is tekenend. In het jonge Rusland 
van na W.O. I scheen er voor de kunst 
een grootse taak weggelegd. 

De jonge kunstenaars geloofden en-
toesiast in het kommunisme. Zij voelden 
zich de vrije dienaars van het volk en 
kozen uit eigen wil en gemoed voor een 
revolutionaire en sociale kunst. Zij 
droomden van nieuwe steden en land
schappen waarin het voor ieder, zowel 
sociaal als individueel, gelukkig leven 
en werken is. Tat l in , Gabo, Pevsner, 
e.a. werkten aan de realisatie van h u n 
dromen... tot in de pre-stalinistische en 
stalinistische periodes het begrip « in
dividueel » niet meer te paren viel aan 
« sociaal » da t in de praktijk niet meer 
zou blijken dan de d ik ta tuur van een 
materialistische waanidee. De kogels die 
dichters Mayakowsky en Serge Jese^in 
zich door het hoofd schieten, beteken
den het ontwaken u i t de droom. De 
ontluistering. Wij schreven 1925. 

MOSKOU 196J 

Pasternaks « Dokter Zjiwago » wordt 
bui ten Rusland gepubliceerd en ver
dient (?) in 1958 een Nobelprijs. Staats-
poëet en literair agent van wijlen Sta
lin, Alexei Soerkow organiseert als se-
kretaris van de Vakbond voor Schrijvers 
de lasterkampanje. Boris Pasternak wei
gert de prijs. 

Inmiddels echter zou dichter Jew
toesjenko roem verwerven. Hi j schrijft 
volgens het bepaalde patroon maar ver
oorlooft zich een nieuwe stijl en enkele 
zijsprongetjes. Hij predikt een schijn 
van individueel denken en alvorens de 
partij hem het zwijgen oplegt, kan hij 
zich — mede door zijn jeugd en char
me — verheugen in een ru im publiek. 
Niet alleen blijft hij u i t Siberië, maar 
de partij besluit zelfs hem als represen
tatief voor de Russische l i teratuur naar 
het Westen uit te zenden. Een trou
wens zeer handig maneuver om de jeugd 

die aldaar met het kommunisme flirt 
ervan te overtuigen dat Rusland inder
daad een vrij land is. 

Westers naar het uiterlijk en met het 
applaus nog in de oren komt de jonge 
dichter weer in Moskou. Hij heeft een 
sportwagen, een luxe-flat en gelooft zélf 
in het sprookje. Voor een publiek van 
2000 leeftijdgenoten leest Jewtoesjenko 
in de witmarmeren hall van de Vakbe
weging zijn « Brief aan Jesenin ». Een 
huldedicht aan Jesenin die 70 jaar te
voren geboren was en zich 40 jaar ge
leden in een hotelkamer te Leningrad 
van het leven benam (uit opstandig
heid en teleurstelling). 

Komsomol-sekretaris Pawlow was niet 
aanwezig. Soerkow evenmin. Toch 
wordt Jewtoesjenko door het centraal 
parti jbestuur ontboden en berispt we
gens negatieve houding en ondankbaar
heid. Men raadt hem aan, bij wijze van 
zelfvorming gedurende 3 maanden 
<( viijwillig » diewst te nemen. Jewtoes
jenko aanvaardt en als zijn vervanger 
gaat Soerkow naar Parijs om de USSR 
te vertegenwoordigen op de dag van 
Russische poëzie. Konklusie : Jewtoes
jenko mag wél de Russische vrijheid 
preken voor Westerse kultuursnobs, 
maar niet voor zijn Moskouse tijdge
noten. 

C O T E D'AZUR 1965 

Normalerwijze de artiest in zijn kun
stenaar-zijn genadeloos dodend, heeft 
de KP voor partijgenoot Picasso ande
re normen aangemeten. De man Picas
so gebruikt zij politiek-propagandis-
tisch, maar de kunstenaar Picasso ver
oordeelt zij als dekadent. In Rusland 
wordt alleen soiled realistisch werk ge
duld, maar om de Westerse intellektue-
len niet te kwetsen wordt Picasso niet 
openlijk veroordeeld, o nee, de natuur

getrouwe duif met palmtakje wordt op 
tijd en stond uit de Kremlinscliuiven 
gehaald. En intussen publiceert de in 
Geneve wonende Engelsman John Ber
ger Picasso's proces. De aanval komt 
dus schijnbaar uit het westen, zeker voor 
hen die niet wensen te weten dat Berger 
lid is van de KP en verklaart da t kunst
kritiek alleen mogelijk is op basis \ a n 
het marxisme. 

Picasso's kunst, schrijft Berger, is nie 's 
dan een steriel maniërisme omdat /ij 

met grote «K» zogezegd... 

O 

(nvb) Met gemengde gevoelens van trots en weemoed riep zopas het onvolpreyen 
serieuze Elseviers Weekblad de herinneiing op aan Dr Machgielïs Euwe. Afis-
schien kent u deze dokter in de wis- en natuurkunde wel. In 1935 ontstal deze 
geleerde Nederlander de wereldtitel schaken aan de toen reeds 7-voudige wereld
kampioen, de tot Fransman genaturaliseerde Rus Aljechin. Luister naar het 
proza van het onvolprezen weekblad : « ...deze denksport waarmee geen for
tuinen en geen gemakkelijke populariteit te veroveren valt en die \an haar se-
rieuze beoefenaars het uiterste aan geestelijke concenimtie, vindingrijkheid, ge-
heugensterkte, slagvaardigheid en lichamelijk uithoudingsvermogen vergt. Een 
prestatie van blijvend belang voor heel het Nederlandse geestesle\en >. Waarbij 
wij dan maar denken : Arm Vlaanderen, landje van \issers, voetballers en flan-
driens. 

(fb) Roger Vadim, die zelf beroemd werd door zijn vrouwelijke sterren beroemd 
te maken en hen eventueel te trouwen, lanceert nu een mannelijke filin\edelte. 
Op zoek naar een tegenspeler voor zijn \rouw Jane Fonda, ontdekte hij te Lon
den Peter McEnery, de jongste akteur van de Ro^al Shakespeare Company. Deze 
jongeman leidt nu een bijzonder jachtig leven, aangezien Peter Hall, de direk-
teur van het Shakespeare-gezelschap erop staat dal al zijn spelers in Londen 
zijn de avond voor zij moeten optreden. En Vadim filmt te Parijs... 

(n\b) De schuttingtaai is \olgens bepaalde psychologen de spiegel van de diep
ste roerselen van een volk. In Nederland exolueerdc de naoorlogse sdiiittingtaal 
van bescheiden gekraste schunnige woorden, over fel gekalkte politieke hartewen-
sen en driftige juichkreten van Feyenoord supporters « geen woorden maar da
den... » tot Engelse reklame-slogans \oor teen-ager orkestjes. De Nederlandse 
zielssnuffelaars vinden dit geen slechte v\ ending : € ...in elk ge\al de meest 
onschuldige, de minst schadelijke ». 

geen tematiek heeft. T o t i*' 1917 ge
loofde Picasso als kubist aan de toe
komst voor de mens, maar hij maakte 
de verkeerde keuze; i.js.v. tot de revo
lutionaire partij toe te treden, opteerde 
hij voor de weistand en brak aldus met 
de sociale werkelijkheid \-an zijn tijd, 
meteen de enig mogelijke iuiioud voor 
zijn kunst \enverp2nd. Dat hij eeuvvig 
jong lijkt, komt omdat er bi) hem niets 
dan leegte is. zodat de rijping niet eens 
kan plaats vinden. Voortdurend is er 
in Picasso's kunst verlies aan spanning 
vast te stellen, betoogt Berger verder, 
omdat het werk hoe langer hoe minder 
werkelijkheidsgehalte lieeft en daardoor 
steeds meer zonder aktualiteit, zonder 
werking komt. 

Hierbij valt wal te bedenken. In de 
Spaanse burgeroorlog koos Picasso par
tij voor de kommunisten, in 1944 trad 
hij toe tot de KP Wanneer hij on
danks deze welwillendheid zijn kuns t 
nooit kan plooien naar die parti j , is het 
dan niet omdat juist de partij te kort 
schoot ? Omdat zij alleen brood kon 
bieden in plaats van geestkracht en men
selijkheid ? 

Hoe dan ook. Picasso s wert. staat er 
als een ode aan de vreugde, soms als een 
sclirijnend protest, dan weer als een se
rene hulde aan de schoonheid en het 
leven. Maar voor alles a k kunst. Als 
symbool van volle menselijkheid en 
vrijheid. 

Als een politieke partij di t niet aan-
vaaiden kan, dan akteert zij \erkeeid m 
haar uitingen of is zij in wezen ver
keerd. Hel is aan anderen dan de kunst-
kritikus om uit te maken wat er 
scheelt. 

Wij hopen enkel da t Jewtoesjenko het 
drama der aan\ 'aarding kan ontlopen, 
da t Pablo Picasso de vreugde van zijn 
overwinnende vrijheid nog lang gestal
te mag geven. Liefst dan buiten do rol 
van propaganda-manonet . 

Nic \ a n Bruggen. 
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KURT KLOOE 

Dit jaar is hef injfentwintig jaar geleden dat Kluge stierf : op de zesentwintigste 
^iiii 1940. Hij bevond zich toen in ons land ter gelegenheid van een gezamenlijk 
bezoek van Duitse letterkundigen aan de slagvelden van het Westen. Het toeval 
vilde dat hij stierf in de nabijheid van de plaats waar hij, meer dan twintig jaar 
tevoren, zxuaar gewond u'as geivorden. Hel was tijdens een bezoek aan het fort 

•Eben-Emaal dat Kluge aan een hartaanval, bezweek. Hij was toen amper vieren-
'^'•iftig ]'i<i>' •' hij icas geboren te Leipzig op 28 arpil IS86. In april van volgend 
jaar zou hij dm tachtig geworden zijn. 

Pas op vijftigjarige leeftijd begon hij 
' te schrijven, doch wat hij naliet aan li
terair werk is van dergelijk foimaat dat 
het uit de moderne l i terauuir niet weg 
te denken is. Zijn roman « Der Herr 
Kortüni » is een der weinige grote ro
mans van deze eeuw. 

Kluge was een uni\ersele persoonlijk
heid : beeldhouwer, eiser, houtsnijder, 
akwareh'st, mctaaigieter. geleeide, pro
fessor aan de Akadcniie voor Schone 
Kunsten te Bei lijn, wetenschappelijk 
onderzoekei in Duitsland, Italië, Grie
kenland en Turkije, hersteller van ve
le monimienten na de eerste wereld
oorlog (o.m. de bekende Quadriga op 
de Brandenburger Tor) , auteur van 
een werk over « Die antiken Grossbroii-
zen ». 

In IR'il schreef Kluge « Der Glocken-
giever Cristoph Main » en hij begon 
ook aan « Derr H e n Koitüm ». Dan 
%ol<,den verhalen : « Der Gobelin o, 
« D„r Nonnenstein », « Noctuino » e. i. 
In 1<)38 kwam « Der Herr Kortmn » uit 
en in 1940 » Die Zaubergeige )> (dal 
ook verfilmd werd). In lOf'i v\erd post-
huinn de roman (( Grevasalvas » uit
gegeven en in 1952 verscheen een keu 
ze ui! -/ijii bi ie\en « Lebendigci Brun-
nen ". 

(1 l^er llcn Kortiiin » is Kluges hoofd
wei k en het maakte hem ook als letter
kundige beroemd. De oplage ervan be
nadert de .".00.000 exemplaren. 

Koriüm is tot een legendarische ge 
sialic uitgegroeid : een Don Ouicholle 
figuiii. een moderne Uilenpi'egel, ecu 
model ne Simplizissimus. Ook hel boek 
hecti met hel werk van Cervantes, van 
Giiiniaelshausen en met het Uilenspie-
gehcrhaal de breedheid van conceptie. 

het wijd-omvattende wereldbeeld, de 
mengeling van idealisme en humor ge
meen. 

Kluge knoopt hierdoor aan bij de tra
ditie van Jean Paul en Wilhelm Raabe. 

Humor en idealisme zijn tevens we
zenstrekken geweest in romantiek en 
poëtisch realisme. 

Ze krijgen in Kluges boek een mo
derne eigentijdse gestalte in de persoon 
van de zonderlinge Hamburgse zeeman 
Kortüm, die zich vestigt als hoielhoudcr 
in een pas in hel Thür inger Wald « aan 
de weg tussen Biskaya en Taschkent D. 

Een korte inhoud te geven van al 
wat er in dit boek staat, zou onbegon
nen werk zijn : het is een — in vijf de
len ondergebrachte — geschiedenis vau 
Korlüms avonturen, tussen zijn vesti
ging als Gastwirt en zijn raadselachtige 
verdwijning, samen met zijn oude ge
zel, matroos Stanbein. 

Rorlüm, die zich allerlei faniasicvii 
pcrmiuecri , wordt door de bewoneis 
van de omgeving niet aanvaard, hoewel 
hij leven in de brouwerij brengt. Kluge 
\eihaalt zijn oniinoetingen met aller
hande slag \aii mensen : Monich de 
lakenhandelaar, Holdermann de kunst
schilder en Kitly, diens niet al te deugd
zame model. 

Wanneer onverwachte en ongewenste 
verre verwanten hem bezoeken, krijgt 
hij ze op de loop met een gefingeerde 
nachtelijke aardbeving. Een astronoom. 
Dr. Windhebel, komt als bestendige 
gasi in het hotel opduiken. Korlüms fi
nanciële moeilijkheden — tengevolge 
van de ombouw van het hotel — dwin
gen hem ertoe, een vleugel te verhuren 
aan de gepensioneerde kapitein Lang-
loff en diens zoon, de scheepsarts, die er 
een sanatorium inricht. Ook de film 
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komt naar het hotel. Korlüms precaire 
financiële situatie dwingt hem, afstand 
te doen van nog meer bezit. Hij trekt 
zich terug in de kleine vleugel, de 
« Echo-Stube ». Maar ook daar moet hij 
tenslotte weg, nadat een konflikt is ge
rezen met Langloff — en Kortüm neemt 
zijn toevlucht op de Lohberg, hoog bo
ven alle anderen... Is het nu gedaan met 
Koriüm? Neen : het vijfde deel loont 
ons wel hoe hij met zijn vriend Slann-
bein verdwijnt, na een oponthoud te 
Berlijn, maar di i verdwijnen is even 

u ondel lijk en geheimzinnig als /i | ii 
komst, even onbepaald in lijd en ruiiu-
le... 

Kluges werk staat, met het werk van 
een Tügel , een Carossa, een Hans 
Grimm, aan de overzijde'van het nihi
lisme en het manierisme, aan de over
zijde ook van de ontbinding, ontgeesle-
lijking en versplintering der l i teratuur 
waartegenover hij zijn idealisme en 
zijn humor plaatst, kenmerken van de 
eerbied voor de geest. Waar deze eer
bied ontbreekt, groeit het cinisme en 
de v\'anhoopsliteratuur. 

En toch is dit werk evenzeer en wel
licht méér modern dan het proza dat 
voortdrijft in het spoor der Joyceiaanse 
ontbinding. Omdat het de eenvoud van 
hel grote bezit, de verscheidenheid in 
één wereldbeeld tot een eenheid weet 
ic brengen, en het aktuele weet te 
plaatsen in de krachtlijnen der tradi
tie. 

|d. 

TONEEL TE BRUSSEL 

7;; hel leken van de iiiht'issellng 
tussen de due srhouwbingen van 
Brussel, Anlwe)pen en Gent, tieedt 
de K.N.S.-Antwerpen thans voor 
veertien dagen te Brussel op mei 
« De Zaak Oppenheimer » vaii de 
Duitse toneelschrijver Heinar Kip-
phaidl, terwijl de K.V.S.-Biussel Ie 
Anliverpen « Wie is bang vooi Vir
ginia H oolf ? » speelt. 

« De Zaak Oppenheimer > belian-
dell in negen taferelen, vrij volgens 
dokumenten, het ondeizoek dat de 
Aioomhommissie in 1954 tegen Op
penheimer instelde, die « de vader 
lan de eeiste atoomhom » werd ge
noemd, omdat hem de grootste ver
diensten voor dit nieuwe vreselijk 
wahen toekwamen. 

Ht} was een totaal wereldvieemd 
Jialuurkundige, een geleerde wiens 
persoonlijk leven geheel op de stu
die U'as afgestemd, maar zijn uitge
sproken linkse simpatieën en zijn af
wijzende houding tegenover het ma
ken van de waterstofbom maakten 
hem verdacht. Wat deze laatste be
treft, waren — volgens hem — de 
U.S.A. en Rusland twee geweldige 
machten die lijk twee schorpioenen 
in een fles zitten en bekivaam zijn 
de andere te doden, ecliter met hel 
gevaar het eigen leven er bij in te 
ichieten. 

Zijn gezegde « de natuurkundigen 
Jiebben de zonde leren kennen >, had 
een dubbele betekenis : gewetens-
ivroeging waai mee ze gekweld wer
den dooi de wereld een nieuw speel
tuig in handen te geven, een wereld 
die niet voorbereid ivas om het op 
nuttige wijze te gebruiken. Van een 
andeie zijde belieuide hij het einde 
van de onschuld dei leoretische ge
leerden : het zoeken naar de waar
heid kon niet langei meer als een 
vet heven intellektueel avontuur aan
gezien worden, waarop meft zich in 
laboratoria en deskundige geschrif-
te7i met ijver en kunde toelegde; dit 
alles werd nu een pi ooi van de 
politiek, het leger, de lijdelijke maar 
invloedrijke machten, waar het een 
etiket « top secret 3> bekiuam en er 
een wedijverende strijd uitlokte tus
sen generalen en andere wel bepaal
de invloeden. 

Of Oppenheimer onder de schuld-
hewusten kan geiangschikt worden, 
v een open vraag gebleven. Hij be-
hooide lot de groep die Truman-
heeft aangeraden de atoombom zon-
dei veiwittiging op Japan af te wer
pen, om Japan er van te overtuigen 
dat verdere weerstand nutteloos was. 

Zijn aforisme over de zonde werd 
door velen niet « au séiieux » ge
nomen : het was zowat als de zondag-
pi eek, die men in de zveek vergeten 
iy zijn houding icas tamelijk verras
send als men zijn afkomst (van wel
stellende Duils-Amerikaanse ouders) 
en veileden (met kommunistische 
•iimpatieën, om. in de Spaanse bui-

geiooitog) en viiendenkiing (meest 
allen linksgezinden) kent. Dit verle
den was een nogal ariogante bekente
nis tot de kommunistische wereld, 
toestand die voor vele punten ver-
eigeid werd dooi het veidiaaien van 
de waarheid, die de veiligheidskom-
missie Gray — naast een flagrante 
kortzichtigheid — heeft doen beslui
ten dat « Oppy Tf, zoals men hem in 
Aineiika noemde, niet meer betrouw-

-iiaai was, minder om politieke rede
nen dan wel op morele gronden, en 
dal zij hem bijgevolg uit alle junk-
ties heeft ontzet. Mogelijk hebben 
zijn morele skrupules tegen het ja-
briceren van de waterstofbom zivaai 
doo)gewogen; hij aanzag deze bom 
als een te verschrikkelijk veiniett-
gingstuig : het ajweipen van derge
lijke bom op een stad als Hiroshima 
iiad volgens hem geen zin, daar hij 
dit doel voor de uitwerking te klein 
achtte... Of moet dit alles gezien wor
den in het licht van de toenmalige 
Idsterie, die zich van de Amerikaan
se publieke opinie had meester ge
maakt ingevolge de beruchte anti-
kommunistische aklie van senatoi 
Mac Carty, die een waar srhiikbe-
xcind uitoefende ? 

Het stuk van Heinar Kipphaidt 
geeft Oppenheimer weer langs zijn 
beste en langs zijn slechtste zijde; 
loaniieer hij zijn eigen houding Ie 
verdedigen heeft is hij niet klaar en 
celfs zu'ak; maar hij is de situatie vol
komen meester, wanneer het gaat 
om de opklaring van abstrakte of 
wetenschappelijke vragen. De optre
dende getuigen zijn tipisch gekozen 
en a.h.w. de verpersoonlijking van 
een idee of een instantie : een offi
cier bij de geheime dienst, een voor
malig officier bij dezelfde dienst, een 
natuw kundige als tegenstander en 
vijand, een ander als voorstander en 
vriend, het hoofd van de weten-
srliappelijke afdeling luchtmacht, 
een laatste natuurkundige als vriend 
en medewerker. Hun beweringen en 
verklaringen over loyaliteit en over 
veiligheid in oorlogstijd of in hel 
raam van de koude oorlog, bestrij 
ken een hele gamma tussen subjek-
lieve en filosofische standpunten. 

Op voorstel van zijn voornaamste 
tegenstrever, de bekwame natuur
kundige Teller, werd Oppenheimer 
in 1963 door president Kennedy in 
ere hersteld. 

In de hoofdrol van dit zwaie, hoog
staande werk : Martin Van Zundert, 
die een juiste opvatting heeft van de 
buitengewone figuur die Oppenhei
mer is, alhoeioel we hem tegenover 
sommige verklaringen vranker, zelfs 
stiijdlustiger hadden geiuenst. Of lag 
de bedoeling voor, er op te wijzen 
dat voor een geleerde als Oppenhei
mer sommige verwijten als kleinzielig 
dienen beschouwd en dus niet moe
ten verantwoord? Alle andere spe-
leis, een paar niet te na gesproken, 
hebben hun personnage met talent 
en overtuiging weergegeven. 

« De Zaak Oppenheimer > is een 
stuk dat ons van 't begin tot het 
einde heeft geboeid. 

J-V. 
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AUTO 
Het Rode Plein in Moskou : 

een Indrukwekkend geheel, ge
kiekt vanuit het Kremlin, met 
op de voorgrond het Lenin-
mausoleum en op het achterplan 
de prachtige Basileuskatedraal. 
Het Rode Plein blijft zijn char
me én zijn aspekt van indruk
wekkende ruimte bewaren, dank 
zij het feit dat het — in tegen
stelling met de centra van de 
andere wereldsteden — niet door 
eindeloze rijen parkerende of 
voortrazende wagens wordt in
genomen. Meteen getuigt het 
ook voor een Sovjet-Russisch 
feit : de zeer geringe graad van 
motorisatie in een land dat, ge
let op zijn reusachtige afstan
den, toch schreeuwt om vervoer
middelen. 

In vergelijking met de afstan
den is het Russische wegennet 
belachelijk klein : 330.000 km. 
Ter vergelijking : de Verenigde 
Staten beschikken over een we
gennet van 5,8 miljoen km, ter
wijl de Westduitse Bondsrepu-
bhek — een klein lapje grond 
naast het Sovjetrijk — 380.000 
km verharde wegen heeft. 

Het Russische wagenpark 
staat in verhouding tot het Rus
sische wegennet : er rijden in 
de Sovjet-Unie nauwelijks drie 
maal meer auto's dan in België. 
Daar waar de V.S. een wagen
park van 87 miljoen auto's tel
len en er m West-Duitsland zo
wat tien miljoen rijden, stellen 
de Russen het met 4 miljoen 
700 duizend auto's — waaronder 
slechts 800.000 personenwagens. 

Deze formidabele verschillen 
vindt men ook terug in de pro-
duktiecijfers. Er worden in Rus
land thans jaarlijks 418.000 
vrachtwagens en 185.000 perso
nenwagens gebouwd. Over een 
paar jaar zal zelfs België een 
produktie hebben die hoger ligt; 
in de V.S. stromen jaarlijks ne

gen miljoen en In West-Duits
land drie miljoen wagens van de 
lopende band. 

De Sovjets zijn nooit erg pk-
gezind geweest, althans voor zo
ver het auto's betrof. De Rus die 
zich een wagentje wil aanschaf
fen, ziet zich voor een hele reeks 
haast onoverwinnelijke moei
lijkheden geplaatst. Om te be
ginnen wordt hij verzocht een 
attest voor te leggen van zijn 
werkgever. Vervolgens moet hij 
de hele aankoopsom van de wa
gen op voorhand kontant beta
len. En tenslotte wordt zijn 
naam dan op een wachtlijst ge
plaatst en kan het jaren duren, 
vooraleer de reeds betaalde auto 
hem geleverd wordt. 

Deze moeilijkheden kunnen 
echter niet beletten dat hon
derdduizenden proberen, zich 
een wagen aan te schaffen en 
dat de auto — wellicht méér nog 
dan in het Westen — een felbe
geerd statussimbool is. Alleen al 
in Moskou bevatte midden 1962 
de wachtlijst voor de (ook hier 
in België bekende) Volga 93.000 
namen. De Sovj et-regering oor
deelde dat aan deze stand van 
zaken nodig moest verholpen 
worden ! In plaats echter van de 
produktie te verhogen, verhoog
de ze de prijzen met 25 tot 35 
t.h. Terzelfdertijd werd er een 
speciale kommissie m het leven 
geroepen om de wachtlijsten uit 
te zuiveren. 

Het is hoegenaamd niet ui t
zonderlijk dat de wachttijd vijf 
tot zeven jaar bedraagt. Wan
neer hij eindelijk verstreken is 
en de kandidaat-automobilist 
zijn wagen in bezit mag nemen, 
komen er een ontelbare reeks 
andere moeilijkheden om de 
hoek kijken. 

Daar is vooreerst het gebrek 
aan pompstations. In de eigen
lijke republiek Rusland (120 mil
joen inwoners) zijn er slechts 
een 1.300-tal stations, die dan 
nog uiterst ongelukkig geogra
fisch gespreid liggen. Het gevolg 
daarvan is dat de benzine (met 
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laag oktaangehalte) druk op de 
zwarte markt verhandeld wordt. 

Een andere hinderpaal is het 
gebrek aan garages. In Moskou 
(zes miljoen inwoners en 70.000 
auto's) zijn er slechts acht. Ver-
vangstukken moeten in speciale 
magazijnen afgehaald worden; 
er heerst echter een kronisch ge
brek aan de meest elementaire 
Wissels tukken, zodat ook hierin 
een uitgebreide zwarte markt 
bestaat. 

Al deze hinderpalen worden 

door de regering blijkbaar nog 
niet voldoende geacht om de 
Russen af te houden van het r i j 
den met een auto. Daarom kre
gen de rechtbanken opdracht, 
een helpend handje toe te ste
ken. Van begin januari tot ein
de april 1965 werden 313.052 au
tovoerders veroordeeld wegens 
dronkenschap achter het stuur, 
overdreven snelheid, gevaarlijk 
inhalen of (wat blijkbaar zelfs 
in een socialistisch land niet 
mag) links rijden. 
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TOERISME 

ONZE-LIEVE-VROUW LOMBEEK 
(S.D.L.) Dit dorp in het onvergelijkelijk schone Payottenland, zal menige 
Vlaams-nationalist nog levendig m de herinnering zijn, vermits de federale land
dagen van de Volksunie er gedurende enkele jaren hebben plaatsgevonden. Deze 
herinnering zal misschien een prikkel te meer zijn om er nog eens op bezoek te 
gaan, vooral omdat het landscliap in deze winterse dagen er van een heel bijzon
dere schoonheid is en een bezoek aan het kerkje in deze tijd wellicht lonender is 
dan in andere perioden van het jaar, omdat er nu die speciale stemming van de 
dagen die open-en-toe gaan heerst. 

De Lombeekse O.L. Vrouwkerk dag
tekent van 1265 en werd gebouwd in 
de vroeggotische stijl. De toren da
teert uit de jaren 1315 en werd — sa
men met het schip — volledig geres
taureerd in de oorspronkehjke staat. 

De grootste vermaardheid dankt 
deze kerk echter aan het retabel, een 
meesterwerk van de Brusselse laatgo
tische houtsnijkunst en stammende 
uit 1512-1516. Het verbeeldt in negen 
vakken taferelen uit het leven van 
CL . Vrouw en is 2,40 m. hoog en 2,60 
m. breed, de luiken niet meegerekend. 

Boven de ingang van het koor is er 
een vijftiende-eeuwse kalvarie met 
beelden van de Moeder Gods en van 
de apostel Johannes. Er zijn verder 
nog beelden van de Verlosser, van de 
H. Anna, van Jakobus van Compos-
tella en een deels gehavend Maria
beeld; allen hebben ze waarschijlijk 

behoord tot een vroeger retabel. 
Andere merkwaardigheden van de

ze kerk bestaan uit het zeer oude en 
mooie beeld van O.L. Vrouw van 
Lombeek op het linkeraltaar, het mi
rakel van St Hubertus met het hert 
dat zich op het altaar in de rechter-
zijbeuk bevindt en de rokokopreek-
stoel, die samen met de muurbe
schotten en de biechtstoelen, dezelfde 
stijleenheid vormt. Het doksaal en 
het barokorgel werden m 1963 geres
taureerd. Het orgel is een zeldzaam 
instrument, dagtekenend uit 1753 en 
gemaakt door de Brusselse meester 
J.B. Goynaut. Het wordt vaak be
speeld door vooraanstaande kunste
naars die er koncerten op komen ge
ven. 

De kerk bezit nog andere kunst
schatten, vooral onder de vorm van 
een prachtige verzameling achttien

de eeuwse gewaden en ornamenten, 
waaronder een geborduurd antepen-
dium, door de Brusselse Karthuizers 
vervaardigd met in het medaljon de 
H. Bruno, stichter van de orde. 

Lombeek is een landbouwdorp dat 
zijn karakter vrijwel ongeschonden 
wist te bewaren. Het ligt in een énig 
Brabants heuvellandschap, weelderig 
begroeid met boomgaarden en met de 
tipische aardbeienvelden. Vanop de 
uitzichtpunten kan men zich zeer le
vendig het landschap van Bruegel 
voorstellen, omdat het haast onver
anderd bleef sinds de grote meester 
zijn doeken penseelde. In de achttien-
de-eeuwse afspanning de Kroon, op 
het Dorpsplein vindt men bij de open 
haard en onder de zware eiken balken 
de uitgelezen plaats om uit te blazen 
en om zich te goed te doen aan de 
zware bruine boterhammen met plat
te kaas of pensen, die liefst genut 
worden onder het drinken van een 
glas gueuze. 

Mooie uitzichtpunten vindt men in 
de Koollochtingstraat waar men het 
kasteel Rokkenborg met vijver en 

park kan bekijken, ook op de wind
molen die stamt uit 1780 en die vol
ledig hersteld werd Het molenhuis 
dateert uit de achttiende eeuw; de 
molenaar ontvangt zeer graag toeris
ten en geeft daarbij uitleg over zijn 
molen en de omliggende streek, die 
vanuit de windreus voortreffelijk kan 
bekeken worden Dan ziet men zeer 
ver over het Payottenland, over de 
Dendervallei (in de richting Ninove) 
en op het dal van de Humelbeek. 

KALENDER 

Tot 23 januari vindt te Tongeren de 
tentoonstelling « Amerikaanse grafiek » 
plaats in het Gallo-Romeins muzeiXm. 
Tot en met 23 januari blijft ook het 
autosalon op de Heizel geopend. Op 29 
januari vindt te Antwerpen de inter
nationale wedstrijd voor slachtvee 
plaats met het wegen van de « Vette 
os » en allerlei andere feestelijkheden. 
Te Galmaarden heeft men op die datum 
de St Pauwelsviering een folkloristisch 
feest dat opklimt tot 1382 en waarbij 
de Pauwelbroodjes geworpen worden. 

VLAAMSE TOERISTENBOND 

VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND 
groeten alle lezers en lezeressen van dit blad en delen hen mee dat ze zich voortaan 
om de veertien dagen tot hen zullen w/enden om hen In te lichten betreffende de 
kulturele en toeristische bedrijvigheid van hun bonden. 

Ceen Vlaamse toerist of h i j is l id van de V.T.B. 
Geen Vlaamse automobi l is t of hi j is l id van de V .A .B . 

Alle gewenste inlichtingen in het VTB-VAB-Bondsgebouw, St -Jakobsmarkt 45, Antwerpen, 
in onze kantoren te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende 
en Sint-Niklaas, en bij alle VTB-VAB-vertegenwoordigers in het Vlaamse land. 
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Wie de « job n van voetballeider aanvaardt maakt het zich zeker niet gemakkelijk, 
mant klubleiders torsen een zware verantwooi lelijkheid. Vaak zijn ze zich daarvan 
helemaal niet bewust, anders zouden ze er waarschijnlijk feestelijk voor bedanken, 
mdeestal hebben ze niet het flauwste benul van de opvoedende taak die ze te ver-
{pullen hebben en die verwaarlozen ze in de meeste gevallen dan ook volkomen. 
Zij overstelpen hun spelers met steeds groter wordende premies, hetzij om de kam
pioenstitel te behalen hetzij om degradatie te ontlopen. Daarmee achten ze de 
Jtous af. 
fVele leiders beschouwen hun klub als een onderneming, hun spelers ah werkne
mers. Niet helemaal ten onrechte trouwens. Want voetballers verdienen soms meer 
geld aan hun sport dan de gewone man door zijn dagelijks werk. 

Maa) juist dat geld is natuurlijk oor
zaak vai heel wat kwaad. 

Een klubvoorzitter die zijn spelers 
met forse premies bedenkt, verlangt ook 
het uiterste van die spelers. En iedereen 
weet wat dat be tekent! 

Leo H o m , Nederlands meest bekende 
voetbalscheidsrechter, schreef onlangs 
in een artikel voor Elseviers Weekblad 
Over het « probleem » van de voetbal-
leiders. 

Als voornaamste oorzaak van de kri-
ris in de voetbalsport noemde hij het 

f brek aan leidende figuren. Het gevolg 
dat men langzamerhand ziek wordt 

de spelers het veld inrennen, wordt dan 
het bedrag genoemd dat <( vasthangt » 
aan een zege... Dat noemt men dan men
tal-training ! 

Akkoord dat er gevochten wordt in de 
sportieve zin van het woord. Keiharde, 
mannelijke duels; maar toch steeds een 
minimum aan eerbied voor het lichaam 
van de tegenstander... 

O p dat pun t schieten de meeste voet
balleiders schromelijk te kort. 

De keiharde voetbal-bussiness die 
groeide uit de fantastische publieke be
langstelling heeft de sportmoraal on
herroepelijk in de hoek gedrongen. 

Toppunt van sportroem : een straatnaambord met een kampioentitel er op. 
Anton Geesink hangt het plaatje zélf in een Utrechtse straat. 

Roger Petit, sekretaris en Grote Ma-
nitoe van Standard, verklaarde na de 
match tegen Liverpool « dat Lucien 
Spronck St. John tegen de grond had 

VOETBALLEIDERS 
van wat zich rondom en op de voetbal
velden afspeelt, meent H o m . 

En inderdaad, als we terugdenken aan 
sommige wedstrijden voor Europabeker 
en Foorstedenbeker, die eind vorig jaar 
werden gespeeld en waar voetballers en 
toeschouwers zich te buiten gmgen aan 
mensonterende praktijken, dan wordt 
het ons toch wee in de maagstreek. 

Want walgt nu niet ieder weldenkend 
mens bij het zien van drie, vier voet
ballers die als gekken tegen het lichaam 
trappen van een Weerloze, op de grond 
liggende tegenstrever? 

Dit gebeurde in de laatste minuten 
van de wedstrijd Fe>enoord-Real Ma
drid, nadat een Spaans verdediger we
liswaar een zware fout had begaan te
gen Coen Moulijn. Maar dat mocht 
toch nog geen aanleiding zijn om die 
man te trappen als een schurftige hond ! 

De sportredakteur van de Duitse 
krant « Bild Zeitung », die de spelers 
van Dor tmund vergezelde naar Roeme
nie, wist met zijn verontwaardiging 
geen blijf na de a ontmoeting n Dyna
mo Boekarest Borussia Dortmund. Niet 
zonder teden ! Want op het veld inkas-
«ecrden de Duitsers heel wat trappen en 
ook slagen en toen ze na het eindsignaal 
het terrein verlieten kregen ze ook van 
de toeschouwers hun portie ! Niet min
der dan zes Duitse spelers werden ^e-
i w e t s t ! 

Ook te Rome kwam het tot ernstige 
incidenten bij de wedstrijd tussen het 
plaatselijke A.S. en de Britse ploeg 
Chelsea. De vurige Italiaanse tifosi wier
pen alles op het veld wat hen onder 
de handen viel. Ook flessen en stenen. 
Twee Engelse spelers werden gewond. 
Het sportkomitee van de Foorstedenbe
ker denkt er thans ernstig aan A.S. Ro-
m.i voor één of meerdere seizoenen van 
deelname aan deze kompetitie uit te 
sluiten. Het wordt anders hoog tijd ! 

De oor/aak van deze veldslagen die de 
voetbalvelden tot slagvelden heeft her
schapen, is niet ver te zoeken : de ont
zaglijke bedragen die de spelers opstrij
ken inge\al van oveiwinning ! 

De dirigenten van « grote » klubs 
hebben enkel oog voor de grote ont
vangsten die eventueel kunnen geboekt 
worden bij de belangrijke ontmoetin
gen. Daarom zetten zij hun spelers aan 
om voor de overwinning te (( vechten » 
tot het uiterste en met alle mogelijke 
middelen. 

Als allerlaatste stimulans, even voor 

In plaats van de voetballers aan te 
zetten tot het in acht nemen van de re
gels van de sportiviteit, berispen de ver
antwoordelijke leiders h u n spelers die 
niet genoeg naar de « noodrem » grij
pen 1 

moeten spijkeren toen deze het eerste 
Liverpool-doelpunt voorbereidde » 
want... « dat doelpunt had er nooit mo
gen komen » ! 

Wat heeft dit allemaal nog met sport 
te maken ? 

OPVOEDENDE TAAK 

Leo H o m vraagt zich in zijn artikel 
« Deugen onze voetballeiders niet ? » 
af : 

« Wat zijn dat voor clubleiders •— die 
h u n spelers ertoe aanzetten tot elke prijs 
te winnen, om zodoende uit de zorgen 
te komen ? Die zorgen hebben zij zich 
met onverantwoordelijke aankopen o p 
de hals gehaald. Willen zij de overbe
laste renteposten de baas kunnen blij
ven, dan moet er publiek zijn. Dan 
moet er gewonnen worden ! 

W a t zijn dat voor clubleiders — die 
aan voetballers bedragen uitkeren, vijf 
tot zes maal zo hoog als het bedrag van 
h u n eigen weekloon ? Dat schept ge
heel verkeerde verhoudingen ». 

Ja , hoe dikwijls blijkt het niet, d a t 
de mensen, die aan het hoofd staan van 
een voetbalvereniging, niet de minste 
zin voor verhoudingen hebben; dat de 
leidende funkties in voetbal- maar ook 
in andere bonden jarenlang in handen 
blijven van dezelfde personen die zich 
gedurende al die jaren bedienen van 
verouderde reglementen ? 

De voetbalsport evolueerde biezonder 
snel, de populari tei t van deze reeds 
volksgeliefde sport steeg vooral dank zij 
de veelvuldige tv-uitzendingen tot dui
zelingwekkende hoogten. Maar juist de
ze snel voortschrijdende kommerciali-
satie gaf aanleiding tot de uitspatt ingen 
van de laatste jaren. 

Onze bonds- en klubleiders dienen er 
zich van bewust te zijn dat zij de toe
komst van de voetbalsport in handen 
hebben. 

De massa houdt van spektakel. H e t 
mag echter niet ontaarden in vechtpar-
tijen en andere onaangename incideii" 
ten. 

Men moet de jonge voetbalspelers n ie t 
slechts inwijden in de techniek en de 
taktiek van h u n sport, zij dienen ook 
doordrongen te worden van de grond
regels der sportiviteit. Zoals steeds moet 
men met de jeugd beginnen : het is de 
enige weg om de sport weer gezond te 
maken. Voor het overige zouden natio
nale en internationale voetbalorgani-
zaties er niet slecht aan doen veel stren-
ger op te t reden tegen brutaal spel en 
— zoals wij in een vroegere bijdrage 
reeds suggereerden — de scheidsrechters 
een onafhankelijk s tatuut geven. 

Gewoonlijk reageert men in leidende 
kringen slechts als het te laat is. Men
sen die vooruitzien zijn zeldzaam. 
Daarom zien wij de toekomst van de 
voetbalsport niet al te rooskleurig in. 

Wij willen dit art ikel besluiten mef 
de woorden van Leo H o m : 

« Wanneer de ijzeren wil tot disci
pline van « bovenaf » wordt geculti
veerd, wanneer iedere speler daarvan 
wordt doordrongen, zal het voetbal weer 
worden wat het kan zijn : een prach
tige sport. » 

Wij geloven niet, dat daar nog iets 
aan toe te voegen is. 

Cyriel Temmerman . 
Volgende week : Rik Van Looy, ge

zien door Uncle Sara... 



wu. 19 

BOOMKWEKERIJEN 
H. L A M BR EC H T S P.Y.b.a. 

Dries 16. Beerzel (Antw.) 
Telefoon : 015/41198 

TUINAANLEG 
ONDERHOUD 

Bestuurder Jos Feyaerts 

Laan- en bosbomen, kanada's. sierdennen. rozen, 
sierstruiken, maasrotsen. alles voor de tuin. 

INTERNATIONALE 
BRIEFWISSELING 

stort 300 Fr. op PCR. 1021.41 
van ARDAEN Pierre, Torhout
steenweg, 233, Oostende. U ont
vangt gedurende één jaar ons 
maandblad met adressen voor 
BRIEFWISSELING, binnen- en 
buitenland. - PROEFNUMMER 
met méér dan 400 adressen tegen 
storting van 50 Fr. 

GELD VANAF 3 . 7 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 7e. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 36 z 642 
50.000 == 60 z 998 

100.000 = 60 X 1996 
100.000 = 120 X 1092 

Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uur of schr. 
F.B. Bisschoppenhoflaan 69 te Deurne-
Antwerpen. — Ik kom thuis. 

ALLES VOOR UW TUIN 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Anfwerpsesteenweg 96-98, Kontich. Tel. 53.12.11 

|.^; m^K^ 
: , -'--^-fm 

W^SI^^ ^.m^-''^ 
^i0 
Hj^pg;: 
" ^ ^ 

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

I Alle kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor groot en klein 

FALLER VOLLMER 
BARBIE • POPPEN 
LEGO MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uur. 

eiAZEN m MONTUREM. 
Orfttit voor VGrzeUrden. 
Herslellingen in eigön wertïimï. 

WaHer ROLAND 
w- Gediplomeerd Optielier «M 
Kerltsiraat. 58 — Antwerpen 
| U l »M'h. op hel huisnummer 1) 

Telefoon: 35.8&A2 

f 0 9 t lortmg op vertoon dflltr* 

T VAN HEUKELOM o e ^ P V B.A. 

Schrijf- reken- adress.- duplicator- boekhoudmachines 
OP EENVOUDIG VERZOEK DEMONSTREREN W i | . Bl| U THUIS OF BUREEL 

met 10 verschillende merken 
Nieuw - Okkasie - Kontant - Krediet -
Prijzen vanaf 2.450 fr. met waarborg 

T E L . 4 5 . 8 0 . 6 7 A. uiiensiei38.SCHOTEN 

HERSTELLINGEN 

O N D E R H O U D 

HET 

De enige objektieve geschiedenis van de koilaboratie 

die tot nog toe geschreven werd : 

T W E E D E A K T I V I S M E 

Een uitgave van de Volksunie. 

88 biz. 40 fr. — Te verkrijgen op ons sekretariaat door 

storting op onze postcheckrekening 1476.97 Volksunie -

Brussel I. 

WENTELPOORTEN 
tn hout, steal, aliunliünm 
o( plastiek. 
Sfandaardnitvoerlng ot 
qaar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
lard van bet bouwwerk. 

Band- of elektrisehe bediening. 

20N HOVEN • TEL 132 31 

& ZONEN PVBA 

V E R Z E K E R I N G E N 
- L E V E N 
- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DER PAAL - VOORBRAECK EN C 
Jan Van Rljswijckiaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

AOLLUIKEN 

ROIXVIKEN 
In hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- ot elektrische 
bedlening. 
AUe systemen. 
VENEnAANSB 
ZONNEBLmOEN 
Bedlening met 
koorden • of met 
stang en windwerk ^ 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRILIA-FLEX 

A.JEÜRISSEN-C100STERMANS& ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ' Z O N H O V E N ' 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie): 

L. VANDEVELDE, 

Sint Damiaanstraat 17, Wommelgem - Tel. : (03)53.67.27 
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tewogingslj^ 
BRABANT 

Brussel 
In de zo moeilijke en verderfe

lijke atmosfeer van tie Brusselse 
agglomeratie, die haar mentaliteit 
tl acht tiit te breiden over de lan
delijke gemeenten van Halle-Vil-
voorde, is een regelmatig en ge
pland kontakt tussen de kaderle
den van het hoogste belang. 

De Volksunie van het arrondis
sement Brussel heeft haar werking 
uitgebouwd door 3-maandelijkse 
vergaderingen in elk kanton. 

Volksvertegenwoordiger dr Vic 
Anciaux woont ongeveer wekelijks 
ze een vergadering bij. Hij be
spreekt met de besturen, leden en 
synipatisanten de parlementaire 
werking gedurende de voorbije 3 
maanden. Hij geeft eventuele op
drachten. Hij krijgt gegevens voor 
mogelijke parlementaire vragen en 
zelfs interpellaties en ontvangt dos
siers voor sociaal dienstbetoon. De 
organisatie, propaganda en finan
ciële mobilisatie worden uiteenge
zet door de verantwoordelijke uit 
het arrondissementeel bestuur. 

In 9 kantons rolt reeds het ver
loop van deze vergaderingen. 

Eerstvolgende data : 
Ukkel : 9 februari. 
Eisene : 16 februari. 
Anderlecht : 10 maart . 
Schaarbeek : 17 maart . 
Halle : 24 maart . 
Molenbeek : 2 april. 
Vilvoorde : 6 april. 
De verantwoordelijken van de 

achterblijvende kantons moeten zo 
vlug mogelijk hun data bespreken. 

Steenokkerzeel 
O p 5 januari had onder leven

dige belangstelling, de stichtings
vergadering van deze afdeling 
plaats. Kant. afg. P . Beenders leid
de de verkiezingen. Volgende rezul-
taat kwam uit de bus : voorz. R. 
van Rillaer, sekr. L. Pierret, pen-
ningm. R. de Wachter , prop. B. 
Peeters, org. L. Van der Eist. 

Onder deze leiding gaat Steen
okkerzeel een schone toekomst te
gemoet. 

LIMBURG 

Limburg 

lijk bestuur. In samenwerking met 
het arrondissement en alle afdelin
gen van de Scheldekant werden 
kolportages georganiseerd te Krui-
beke, Bazel, Riipelnionde en Terti-
se. Meer dan 1000 nummers van 
hel weekblad werden hierbij aan 
tie man gebracht. 

Na een zeer geslaagde vergade
ring met volksvertegenwoordiger 
Copi)ieters op 1 oktober te Bazel 
werd de kroon op het werk gezet 
door ons gemeenschappelijk bal ge
geven te Kruibeke op 27 november. 

196.5 wordt voor ons het jaar dei; 
definitieve doorbraak ! 

ZOEKERTJES 
Paswerker zoekt werk in Antw. 

stad of omgeving (schrijven naar 
Op 't Eynde Michel, Juliaan DB-
lenstr. 38, Antwerpen. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : Protestantse Kerkdienst u i t 
Antwerpen — 14.15 : Skiën. Repor
tage van de eerste reeks In de sla
lom voor heren gehouden te Klt8-
bühel — 16.00 : Ci-oss-country. 
Rechtstreekse reportage van de in
ternationale veldoop te Aarlen — 
15.30 : Let's sing out — 15.55 : De 
PUntstones (177e afl.) — 16.20 : 
Postzegelrubriek — 16.40 : Skiën. 
Reportage van de tweede reeks In 
de slalom voor heren gehouden te 
Kltzbühel — 18.40 : Klein, klein 
kleutertje — 19 00 ; De avonturen 
van Popeye — 19.06 : Britten op 
hun best. Ie afl. : Arl)etd voor een 
grote dag — 19 16 : Piste, vanété-
programma uit Treslong te Hille-
gom —. 19 55 : Weerbericht en mede
delingen — 20.00 : TV-nieuws — 
20.15 : Sportweekend — 20.40 : 
Nana, blijspel in drie bedrijven 
door Staf Knop, met Denise De-
weei'dt, Jef Demedts, Werner Kopers, 
Nand Buyl — 22.25 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
14.06 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 ; Tele ta^-
les : Engels. 17 les : The parrot - ^ 
19.20 : De Fllntstones. 188e afl. : 
Pred Assepoes — 19.45 : Openbaar 
kunstbezit. « Marteldood van de H. 
Catherlna » door Carel van Mander 
(1548-1606) — 19.55 : De Weerman 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.30 : De 
gieren TV-spel door Gerard Wal
schap — 21.35 : Vergeet niet to 
lezen 22.05 : Het Nationaal En
semble van Guinea — 22.25 : TV-
nieuws. 

ANTWERPEN 

Antwerpefl 
NAAR MOESKROEN 

De bussen vertrekken op ,̂ 0 
jan. aan de Peter Benoit te 8 uür 
30. Prijs 70 fr. 

DIENSTBETOON 
ARRONDISSEMENT 
ANTWERPEN 

Dr. H. Ballet, senator, J. van 
Rijswijck1aan74, Antwerpen, tel. 
03-38.05.77 op zijn adres 2dc en We 
maandag, van 18 uur 30 tot 19 uvu-
30. 

Mr. P . Doe\especk, provinciaal 
raadslid, te Couwelaarlei 1.̂ 4, Deur-
ue, tel. 03-.^.09.97, alle dagen van 
,17 uur tot 19 uur, op zijn adres. 

Dr. H. tJoeitians, volksvertegea-
woordiger, (ïrotestw. 86, Berchein, 
tel. 03-396881, alle dagen van 9 uur 
tot 10 uur, op zijn adres. 

H. Kunnen, provinciaal raadslid, 
Krijgsbaan 80, Mortsel, 03-495257, 
na afspraak op zijn adres. 

R. Mattheyssens, volksvertegen
woordiger, Liersestw. 326, Mortsel, 
03-51 ..35.99, na afspraak op zijn 
adres, en in Peter Benoit, Antwer
pen, 2de maandag van 10 uur tot 
20 uur in Lange Wapper, hoek .1. 
Moretuslei en Heistr. Wilrijk. 

2de maandag, van 20 uur tot 21 
uur Frans de Schutterl. 17, Boom. 

W. Rolus, provinciaal raadslid 
en schepen, Schoenmarkt 14, Ant
werpen, 03-33.49.21, alle dagen 10 
uur 30 tot 12 uur 30, gemeentehuis 
Mortsel. 

Dr. Roosens, senator, Markgrave-
lei 28, Antwerpen, 03-37.01.37, alle 
werkdagen 's morgens tijdens kan
tooruren, maandag, woensdag, vrij
dag van 19 uur tot 20 uur 30. 

Mr. H. Schiltz, volksvertegen
woordiger, Wetstr. 103, Antwer
pen. 03-35.72.84, maandag, dinsdag, 
donderdag van 17 uur tot 18 uur 
30, bij afwezigheid naar Mr. Engels 
vragen. 

Slosse, pro\inciaaI raadslid, Els-
houtbaan 25, Schoten, 03-51.72.74, 
alle dagen na afspraak. 

J. Steurs, pro\inciaa! raadslid en 
gemeenteraadslid, Edegemstw. 87, 
Kontich. 03-53.10.27, 2de en 4de 
woensdag Café Alcazar ,MecheIse-
stw. 22, Kontich. 

D O R T M U N D E R 
Thie rbrauhof 1 
te Leuven 

Alle zater en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
Stemming - plezier . 
Alle dagen, s middags on 
s avonds beste keuken, 
riief duur . 
Vanaf g morgens 
tot s nach t s 
koud buffet en Icoffie. 
Bijzonder inger icht voor 
'groepsreizen scholen enz . . . 
Parking voor honde rden 
•uitobusspn en auto s. 
Mies prima verzorgd 
en goedkoop 

D O R T M L N D E R 
Thierbrauhof [I 
Groenplaa ts 33 te Antwerpen 

prima kond buffet. 
Open dag en nacht , 
/-alen voor vergader ingen, 
enz. 

«ORI-KIERKELDER 
>ude Markt 22 Leuven. 

Schoonste b ie rke lde r 
>'an het land. 

• 
N'iet vergeten dat men in 
'e d r ie lokalen de echte 
' o r tmunder Phierbrau 

nkt net ir •> Hert jes . 

UORI l 'HIERBRAl HOF £11 
langs au tosnelweg Antwer-
pen-Aken. Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF FV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest. (1000 pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id . 

P. Van de Putte, provinciaal 
raadslid, Gouwdreef W, Schilde, 
03-79.11.44, 2de zon<lag 9 uur tot 
10 uur, Puttehof, Oeiegemsestw. 

H. Wagemans, provinciaal raads
lid, Stefaniestr. 14, Antwerpen, 03-
38.22..3,3, maandag 16 uur tot 19 
uur, dinsdag, donderdag, vrijdag 
van 16 uur tot 18 uur. 

DRSHGENO OVER TE NEMEN 
wegens ziekte — 

Vlaams hu i s « TYL » 
feestzaal met 100 p laa t sen . 
Bredabaan 298 - MERKSExM. 

Bornem 
Onlangs werd te Bornem over

gegaan tot de oprichting van een 
Vlaamse Jongerenkring die jonge 
mensen vanaf 16 jaar bij elkaar 
brengt om samen in voorlichting 
en debat de noden van ons volk op 
alle gebied te leren kennen. Nadat 
een eerste maal Walter Luyten ons 
onderhield over opzet en uitbouw 
van zulke groep komen wij terug 
bij elkaar nu zaterdag 22 januari 
in lokaal De Eenhoorn, Station
straat waar wij opnieuw met Wal
ter Luyten als inleider zullen over
gaan tot het onderzoeken van waar 
wij komen in de Vlaamse beweging 
of « Hoe deed men het vroeger ». 
Begin 20 uur. Iedereen welkom. 

Hoboken 
Na een prachtige geslaagde inhul

diging van onze vlag met een goed 
geslaagd bal op 11 december wor
den onze leden opgeroepen om aan
wezig te «ijn op de bestuursherkte-
zing die «al doorgaan in zaal Breu
ghel, Kioskplaats 84, op 28 januari 
1966 te 20 uur stipt. 

Op het programma staat : spreek
beurt door een vooraanstaand 
Volksuniemandataris, over een ak-
liieel politiek probleem. Herkiezing 
van nieuw bestuur. Jaarverslagen 
en werkverslagen. 

Lier 
Een puik ingerichte zaal zorgde 

voor een degelijk kader van de vijf
de arr. kaderdag die het arr. Me-
chelen inrichtte sinds de organisa
tie in afdelingen. Bijna 100 aanwe

zigen hadden de gladde baan en de 
koude getrotseerd om als bestuurs
lid de nieuwe start voor 1966 te be
spreken. Arr. voorzitter Bouwens 
begroette de verschillende afdelin
gen doch moest Senator Jorissen 
verontschiddigen weerhouden we
gens ziekte. Daarna ontleedde hij 
aan de hand van een uitgebreide 
studiemap de uitslagen streek per 
streek en gertieente per gemeente 
behaald tijdens de verkiezingen van 
maait . Winstpunten en tekorten 
werden objektief onderzocht. Volks
vertegenwoordiger Babyion besprak 
daarna de verfeiezingsvoorbereiding 
en kampagne in zijn arr. waaruit 
ook lessen konden getrokken voor 
het arr. Mechelen. Arr. sekretaris 
Luvten besprak dan het eerste ob
jektief voor 1966 d e abonnenten-
slag. De afdelingen Koningshooikt 
en Nijlen staan nog steeds op on-
l>edreigde hoogten. In afzonderlijke 
kommissies voor administratie en 
propaganda werden dan praktische 
punten afgehandeld. De propagan
da met als « moderators » Wim 
Maes en Frans Van Dessel kreeg de 
hoofdaandacht. Na een kort slot
woord van Walter Luyten over het 
franskiljons offensief onder PVV-
leiding schoven de deelnemers over 
de ijsbanen terug naar huis. 

Bej. Vlaming 63 j . bediende, fa
milievader, om. Brussel, door 
Brusselse Fa. gebroodrooW weg
overtuiging zoekt bnreelw. 
volle of halve baan of thuisw. 
Wellicht is er een Vlaamse Fa. 
die solidariteit kan betuigen 
met werkverschaffing. Sch. bur. 
bl. onder Iet. M.L. 

Meclielen 
HERNIEUWING 
LIDMAATSCHAP 

De personen die lid waren ïn 
1965 worden, met het oog op de 
hernieuwing van hun lidmaatschap, 
persoonlijk bezocht door de leden 
van het plaatselijk bestuur. De ak-
tie tot wederaansluiting is reeds 
begonnen. 

GEMEENTERAAD 
Tijdens de laatste raadsvergade

ring werd door de gekozenen van 
de V.U., de heren O. Renard en 
F. Van de Werf, een interpellatie 
gehouden over de wedderegeling 
en over het sociaal statuut van het 
Mechelse politiekorps. Een sterke 
afvaardiging van de politie woon
de de vergadering bij. 

Deze interpellatie werd met suk-
ses bekroond, daar het stadsbestuur 
reeds is ingegaan op bepaalde ei
sen van het vakverbond van de 
Belgische politie, dat voorlopig 
«ijn protestaktie heeft geschorst. 

PROVINCIALE KADERDAG 
Op zaterdag 29 januari zal een 

provinciale kaderdag plaats vinden 
om 15 uur in de toonzaal van Al-
fons Jeurissen, steenweg op Berin
gen, Zonhoven. 

Deze kaderdag zal geleid worden 
door :_M. Coppieters, volksvertegen
woordiger : « Partijorganen, politie
ke vorming, politieke aktie ! » W. 
Luyten : « De vernieuwingen van 
de C.V.P. »; J. Cuppens : « De be-
stiuirsverkiezingen ». 

Ieder kaderlid, propagandist of 
medewerker heten wij van harte 
vvelkom. Deze mededeling geldt als 
uitnodiging. 
KANTONALE 
KADERNAMIDDAG MAASEIK 

Wegens de protestbetoging van 
zaterdag a.s. 22 januari kan de ka
dernamiddag in kanton Maaseik 
niet plaats hebben. Ten gepaste 
tijde zal hierover een nieuw bericht 
verschijnen. 
DEFINITIEF ADRES 

J. Cuppens, prov. vrijgestelde, 
heeft zij definitieve woonplaats op 
adres : Hoogstraat 3, Beringen (me
dedeling van telefoon volgt later). 

OOST-VLAANDEREN 

Kruibeke 
Met een bestuursvergadering, vo

rige week, werd het nieuwe jaar 
ingezet. 

Het aktieplan vastgelegd voor de 
eerstvolgende maanden omvat 
o.m. : verdubbeling der abonne
menten op « Wij »; een werfverga--
dering voor leden en belangstellen
den op 4 februari in de zaal « Eli
te », Langestraat 75, met als spre
ker volksveitegenwoordiger M. Cop
pieters en een fihnvoorstelling. 

In samenwerking met alle afde
lingen van de Scheldekant wordt 
gekolporteerd met « Wij » op 6 fe
bruari en ontlertussen zijn wij vol
op in de weer voor het welslagen 
van ons gemeenschappelijk bal te 
Rupelmonde op 12 februari. 

Uit het jaaroverzicht bleek dat de 
afdeling in voorbije jaar meer dan 
90 nieuwe leden inschreef. De be
staande kern groeide uit tot een 
welvarende afdeling met een dege-

D I N S D A G 
14.05 : Schooltelevisie —̂  19.00 ? 
Zandmannetje — 19.05 ; Filmmu
seum van de schaterlach. Die goed* 
oude tijd — 19 20 ; Tienerklanken 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.26 : Bonan
za — 21.15 : Het kanaal Gent-Tep-
neuzn. Enquête door Omer Grawet 
— 22.00 : Rpligieus programma. Pro-
lestants-godsdlenstige uitzending — 
22.30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
16.30 : Schooltelevisie — 17.00 : 
Televisum — 19.00 : Zandmannetje 
— 19.05 : De wereld is klein. Zuid-
Oost-Azië. Tweede afl. : De Mekongf-
rivler, zegen en vloek voor Indo
china — 19.30 : Jonger dan Je denkt 
— 19.55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : An der schonen 
blauen Donau, historisch tv-spel 
van Franz Hiesel — 21.55 : Medium 
— 22.25 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Het ge
heim van de verlaten mijn. 4e afl. : 
Glftgas — 19.20 : Penelope — 19.55 ï 
Hier spreekt men Nederlands -~ 
19.59 : Weerbericht — 20 00 : TV^ 
nieuws — 20.25 : Op de man af — 
21.15 : Première — 21.40 : CarlOB 
Montoya, flamencogitarist — 22.00 : 
Gastprogramma. Het vrije woord : 
Lekenmoraal en -filosofie — 22.30 : 
TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19.00 : Zandmannetje — 10.09 : 
Teletaalles : Engels. Herhaling van 
de 17e les : The parrot — 19.20 : 
Tienerklanken — 19.45 : Zoeklicht 
— 19 55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Pllms van Al
fred Hitchcock. Een vrouw verdwijnt 
— 22.00 : TV-nieuws — 22.05 : Mens 
en wetenschap. Ronde-tafeldiscussle 
door de Nobelprijswinnaars 1965 
over enkele zeer belangrijke eigen
tijdse wetenschappelijke prestaties. 

Z A T E R D A G 
15.15 : Cross-country. Rechtstreekse 
reportage van de internationale 
veldloop te Blankenberge — 17.00 : 
Schooltelevisie — 18.55 : Zandman
netje — 19.00 : Flipper. 4e afl. : 
De stadsjongen — 10.25 : Autorama 

19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.30 : De Dick 
van Dyke-show (2e afl.) — 20 55 : 
Songs ui t de shows — 21.35 : Echo 
— 22.05 : De onkreukbaren. 10e afl.: 
Drieduizend verdachten — 33.66 : 
TV-nleuw». 

Limburg : Betoging te Zwartberg (Genk) 
ZATERDAG A.S. 22 JANUARI TE 14 UUR 30 
DE VOLKSUNIE DOET MEE 

_ O p zaterdag a.s. 22 januari te 14 uur 30 zal er een marufes-
tatie, ingericht door de V.V.B.-Limburg plaats vinden te Zwart-
berg-Genk, als protest tegen de mijnsluiting van Zwartberg en 
de verwaarlozing van Limburg. 

Meerdere organisaties en partijen hebben hun steun toege
zegd. Ook de Volksunie-Limburg en het Aktiekomité voor de 
Mijnstreek nemen deel aan deze protestbetoging. 

Elke partij heeft de toelating om achter eigenv spandoek op 
te stappen. 

Voor de Volksunie-Limburg is het dus een bijzondere gele
genheid om zich aan te dienen. 

Daarom moet iedereen uil de Volksunie-Limburg zaterdag 
a.s. aanwezig zijn bij deze Limburgse betoging. 

Slogans : (hoofdslogan) Limburg wil werk — Hier en nu. 
« Geen Mijnsluiling ». 
« 1 Vlaming = 1 Waal ». 
Geen 18 miljoen, maar 50 miljard. 
Nationalisatie van de Energiesektor. 
Eerst Rekon versie. 
Limburgse jeugd waarheen ? 
Rekonversie. En wat met onze Stoflongen ? 

Verzameling : Cockerillplein - Zwartberg (bij de koolmijn). 
Vertrek : 14 uur .30. 
Ontbinding : HoevezaveL 
Let wel op : verzameling achter de spandoeken van de 

Volksunie. 
J aak Cuppens 

dd. prov. sekretaris. 

D E P 
DROOGKUIS 

— 

— 
*— 

O T S 
— WITWAS gevraagd 

Indien U beschikt over een winkelhuis of 
benedenhuis 
Kosteloze installatie 
Grote verdiensten 
Ook bestaande winkels worden 

Schrijven bureel blad onder Nr D 32. 

aanvaard. 
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NEEM EEN SPAARBOEKJE BIJ DE 

EUROPESE HYPOT HEEK 
MAATSCHAPPIJ 

N A A M L O Z E VENNOOTSCHAP 

Private onderneming beheerst door K.B. n' 42 van 15 december 1934 

beheerd door : 
Voorzitter : 
Meester Adiel Debeuckelaere, doctor in de wijsbegeerte en letteren, 
advokaat te Ninove: 

Beheerder Directeur-Generaal : 
de heer Custaaf Van den Bergh, beheerder van maatschappijen te 
Hove; 

Beheerders : 
de heer Gerard De Paep, Senator, heelmeester te Beveren-Waas; 
de heer Gerard Iserbyt, vrouwenarts te Kortrijk; 

INTRESTEN BUITEN 
ALIE KONKURRENTIE: 

de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 

de heer 

Fritz De Bisschop, nijveraar te Aalst; 
Alfons Duchateau. industrieel te SintTruiden; 
Willem Denys, handelaar te Roeselare; 
Karel Goddeeris, geneesheer te Marke; 
|an Debeuckelaere, beheerder van maatschappijen te Schilde; 
Roger Buyse, ambtenaar te Luxemburg; 
Albert Carlier. hoogleraar te Heverlee; 
Michel Debeuckelaere. geneesheer te Haine St Paul - La Lou-
vière; 
Ghislain Van Olmen, beheerder van maatschappijen te Brecht. 

Eenvoudige beleggingen : 

3,40 + 0,20 getrouwheidspremie = 3.60 % 

Termijn : 

Op 3 maand 3,80 % 
maand 4,00 % 
jaar 4,50 % 
iaar 5,00 % 
iaar 5,25 % 
jaar 5,50 % 

Op 6 
Op 1 
Op 
Op 
Op 

2 
3 
5 

KASBONS 
Openbare uitgifte van 50.000.000 F in kasbons 
aan toonder. 

Berichten verschenen in de bijlagen töï het Belgisch 
Staatsblad van 13 mei 1965 onder n' I2I79, en van 
24 augustus 1965 onder n' 27563. 

Op 1 jaar 5 , 0 0 % 
Op 2 jaar 5,50 % 
Op 5 jaar 6,25 % 

r i ^ i S n ^ ^ ^ ' TT 'j «'»M(|^'--w^«!;»a»W5(^' i«!5;«^*:iip*""w ~ *T*-^^""i*' f~üliBme-^'^'PV"''3i^m^>"^x:mt^ •"' * 

Maatschappelijke zetel : 

Provinciale zetels : 

ANTWERPEN, Lange Lozanastraat 238. Tel. (03) 38.79.46 (4 l i jnen) 

BRUSSEL, Henri Jasparlaan 96. Tel. (02* 38.12.61 
HASSELT, Zuivelmarkt 9. Tel. '011)257.81 
ROESELARE, Jan Mahieustraat 23. TeL (031 243.27 
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bewegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
De V.U.M, wenst Tinne en Mnr-

cel van het lokaal « Leeuw van 
Vlaanderen » van harte geluk bij 
hun 25ste huwelijksverjaardag. 

Nog vele gezellige jaartjes samen 
!n uw simpatiek lokaal en van har
te bedankt voor de 6.820 fr. die 
door U werden bijeengebracht op 
een gezellige avond. 

Iedereen die dit gebaar wil vol
gen (kleinere bedragen zijn ook 
welkom) kan storten op onze reke-
nin',' nr 1100-37305 (V.U.M.) bi! de 
Kredietbank, Antwerpen (PCR 
549 IS). 

Borsbeek 
BAL 

Iedereen uit het Antwerpse 
wordt verwacht op het Optimisten-
bal van de Vlaamse Vriendenkring 
Borsbeek op zaterdag 22 januari 
in de zaal Rivièra, Jos Reuseas-
lei, te Borsbeek. 

Orkest : The Moonglowers. 
S ta r t : 20 uur. 

OOST-VLAANDEREN 

Aaist 
ZANGAVOND 

Zondag 23 januari krijgen wij het 
bezoek van Willem De Meyer. 

De kiiltuur- en ontspanningskring 
« De Vriendschap » nodigt alle 
vrienden en kennissen uit tot een 
gezellige zangavond welke plaats 
vindt in het lokaal « De Vriend
schap », Kerkstraat 9, te Aalst en 
begint te 20 uur st ipt 

Borgerhout 
VERGADERING VAN 14.L66 

Dhr. (leerts, voorzitter, oj^enl de 
vergailering. 

Mevr. Raets, afgevaardigde in de 
COO, brengt verslag uit over de 
.werking en het aandeel van onze 
partij. 

Wij slaagden er in, een aanzien-
Kjk aantal bejaarden te doen opne
men in het CJitschotelhof. 

Gemeenteraadslid Frans Dirks 
verklaart vervolgens wat de Volks
unie getracht heeft te doen en daar
tegenover wat ze bekomen heeft in 
de gemeenteraad. Grote werken be
treffende de waterbestrijding zul
len kortelings aangevangen worden. 
Spreker belicht daarna de sane-
ringswerken in verband mei de 
krotwoningen. 

Dhr, Bert Verbeelen, gemeente 
raadslid brengt een koite geschie
denis over de intrede van de geko
zenen In de gemeenteraad. 

Op onderwijsgebied wordt onder 
impuls van onze schepen Juul1[)il-
len veel verwezenlijkt, wat betreft 
het oprichten van nieuwe scliooi-
gehouwen. 

Volgende spreker, schepen Juul 
Dillen, is de mening toegedaan dat 
het meer spektakulair is in de oppo-
ffltie te staan dan ris deelnemer 
aan het bestuur politiek te voeren, 
zonder veel law.iai, maar steeds in 
opbouwende zin. 

Na een dankwoord aan de poli
tieke mandatarissen voor hun bon
dige uiteenzetting stelt de voorzit
ter aan dhr. Herman Wagemans 
yoor, hef woord te nemen. 

Onze opdracht, aldus spreker, is 
zoveel mogelijk macht te veroveren 
en daarom is de keuze van de 
Volksunie Borgerhout bij de jongste 
verkiezing ongetwijfeld de beste. 
Deename aan het gemeentebeleid 
is op «alle gebied beter dan in de 
pppositie te treden. 

Na de traditionele tombola wor
den de aanwezigen vergast op een 
.worsten- of appelbrood, aangeboden 
'door d e lokaalhouder. 

Hoofdredakteur : 
T. van Overs t rae ten . 

Hedakl lesekre la r i s : 
S. de Lie. 

Alle br iefwissel ing voor 
redakt ie n a a r : 
Rotatyp, Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus. 7. - Tel. 23.11.98 

Beheer ; 
Maurice Lemonnie r l . 82 
Brussel L - Tel . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
ontvangen van blad op dit 
adres . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F. 
Halfjaarli jks : 160 F. 
Dr iemaandel i jks : 90 F. 

Abonnement bui ten land : 
450 F. 

S teunabonnemen t : 750 F. 
( m i n i m u m ) . 

Losse n u m m e r » : 8 F. 
.Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ina : 
1476.97. Volksunie • Brus. 1 

Verantw. uitg. Mr F. Van 
d e r Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

Herenthout 
De eerste ledenvergadering van 

de afdeling Herenlhout welke door
gaat op zaterdag 22 januari in de 
« Nieuwe Kroon », Markt 8, He
renthout, te 20 uur, zal onze leden 
het bewijs brengen dat we flink 
van wal gestoken zijn. 

Naast een op Vlaamse gebeurte
nissen uit het voorbije jaar afge
stemd filmprogramma, zal een be
voegd spreker de politieke aktuali-
leit onder de loupe nemen. 

W'i] besluiten deze \ergadering 
inet de bespreking van enkele in
teressante \oorstelIen van sommige 
onzer leden. 

Klein Brabant 
Zaterdag 22 januari de derde tra

ditionele wafelenbak te Marieker
ke. 

Ieder jaar is dit een gelegenheid 
tot verbroedering voor onze leden. 

De verkozenen van de Volksunie 
in ons arrondissement beloofden 
aanwezig te zijn. Hou nu reeds de
ze datum vrij, want de wafels zijn 
steeds best. , 

Kapellen 
.Na een goed kerslverlof hervatten 

« e onze kolportagetochten. 
Als eerste komt Kapellen-Putte 

aan de beurt. Op zondag 23 janua
ri zijn we te "10 uur op post aan 
liet adres Bevrijdingslei 29, Kapel
len. 

Wilrijk 
VANDAAG : AFDELINGSBAL ! 

Onze leden, simpatisanten en 
vrienden worden er een laatste 
maal op gewezen dat hedenavond 
ons jaarlijks afdelingsbal doorgaat 
in de zaal « Harmonie », gelegen 
rechttegenover de <t Lange ^^'ap-
per ». Het woixlt vast en zeker een 
aangenaani bal, temeer daar het 
zal geanimeerd worden door ons 
oud-bestuurslid Mon Mertens ! De 
inkom werd vastgesteld op 25 fr. 
De deuren o|)enen te 20 uur 30. Or
kest : « De Accordona's ». 

SPREEKBEURT 
Op maandag 31 januari a.s. te 

20 uur zal volksvert. Reiinond Mat-
theyssens in de « Lange Wapper » 
een spreekbeurt houden o\er de 
liolitieke toestand. 

HET SCHOOLSCHIP 
« MERCATOR » 

0 \ e r dit onilerwerp s|)rak ons 
dr. Florent Vceckmans in de « Lan
ge Wajjper » op maandag 10 janua
ri j.1. Ondanks het zeer gure weder 
was er heel wat bebng.stelling en 
onze mensen waardeerden ten 
zeerste de met pittige anekdoten ge
kruide voordracht van onze kop
man. Ook de twee mooie kleurfil-
men over de wereldreizen van de 
« Mercator » vonden veel bijval. 

BRABANT 

Gooik 
Op zaterdag 22 en zondag 23 ja

nuari 1966 reuze-mosselkermis In 
het lokaal bij Jean Bellemans, 
Slrijland, Gooik. 

Provincieraadslid Gustaaf De 
Doncker en het bestuur van de at-
deling Gooik heten u van harte 
welkom. 

Essene • Teralfene 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

N'oorcerst aan al onze leden en 
abonnenten een gelukkig nieuw
jaar. 

We verwachten U allen op de al
gemene ledenvergadering van van
daag zaterdag 22 jan. om 20 uur in 
ons lokaal te Essene bij <lhr. De 
Bolle' Henri; herberg « Payotten-
land », Centrum 17, 

Deinze 
Op zaterdag 22 januari 1966 te 

20 uur 30 geeft onze plaatselijke af
deling haar 1ste dansfeest in het 
giksthof « D'Hulhaege B, Karel Pic-
quélaan 222, Deinze. 

Toegangsprijs : 40 fr. Wij reke
nen op alle sympatisanten, ook 
xan buiten de afdeling. 

Denderleeuw 
Broederband- en Volksusie-Ieden 

uit alle N'laamse gewesten worden 
hiermede vriendelijk uitgenodigd, 
de zieledienst bij Ie wonen in de 
parochiale kerk - Dorp, te Dender
leeuw op zondag 6 februari 1966 re 
9 uur ,30, opgedragen ter nagedach
tenis van ons overleden lid Octaaf 
Vanden Broeck. 

Na de dienst wordt er een kroon 
neergelegd op het gi-af van onze 
dierbare vriend. 

Gent 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Op donderdag 3 februari spreek
beurt door Vic Anciaux, volksver
tegenwoordiger voor Brussel, over 
« De taalwetten in het Brhssels 
perspektief ». 

Deze aktiviteit start om 20 uur en 
vindt plaats in de « Roeland », Kor
te Kruisstraat 3, G e n t 

.Alle leden, toekomstige leden, en 
belangstellenden (ook ouderen) zijn 
hartelijk welkom. 

Op woensdag a.s., 26 januari : 
eveneens in de Roeland, maar om 
19 uur .30 en in samenwerking met 
s.y. Roeland : eerste volley-balltrai-
ning. 

Alle sportieve jonge lui worden 
verwacht. 

Afrekening van verkochte en ver
deling van nieuwe üdmaatschaps-
kaarten kan tijdens voornoemde 
aktiviteiten geregeld worden. 

Gelieve eventuele briefwisseling 
\oor de Volksuniejongeren toe te 
zenden aan Jaak Vandorpe, p.a. 
Kasteellaan 21, Gent. 

WEST-VLAANDEREN 

Menen 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Heden zaterdag 22 januari, is dhr 
Herwin Vandenbulcke, dr in de 
rechten ten uwen dienste in ons lo
kaal « Het zonneke », Wervikstr. 
49, van 10 uur 30 tot 11 uur 30. 

Middeikerke 
Het aklelingsbestuur nodigt alle 

leden van het arrondissement 
Veurne • Oostende - Diksmuide 
uit naar de inhuldiging van de af-
delingsvlag op zondag 23 januari 
6b om 17 uur in het Vlaams Huis 
« Were di ». Korte toespraken door 
de arrondissementsvoorzitter Leo 
Van de Weghe en volksvertegen
woordiger Lootens. Feestrede Toon 
Van Overstraeten. 

Oostduinkerke 
De Vlaamse vriendenkring afde

ling Oostduinkerke - Nieuwpoort 
laat een Heilige Mis opdragen ter 
nagedachtenis van het afsterven van 
A. Vandenberghe en Coussaeit V. 

Deze H. Mis wordt in de St. Ni-
klaaskerk te Oostduinkerke gecele
breerd op zondag 23 januari 1966 
te 8 uur. 

St Kruis 
We zijn jaar 66 in een nieuw lo

kaal, nl. Café «De Wagenmakerij», 
.Moerkerkesteenweg 104, te St. 
Kruis, begonnen en dat was met
een het startschot voor hel nieuw
gekozen bestuur. 

Op deze vergadering werden 
reeds heel wat Interessante punten 

besproken. Onder meer werd de 
orgaiiizatie van het plaatselijk VU-
bestuur nog eens duidelijk door de 
voorzitter uiteengezet, zodat ieder
een nu precies weet waar hij aan 
toe is. 

Verder werd besloten dat het 
eerste nummer van de tweede jaar
gang van ons blad «Vrij en Vrankjo 
op 11 februari zal verschijnen. 

Tielt 
Vrijdag 14 januari hadden ver

kiezingen plaats in de plaatselijke 
afdeling. Werden verkozen : Alfons 
Vermeersch, Herman Verslype, An
dre Verhert, Hubert Rosseel en 
Johan De Stoop. 
PAMFLET 

In de maand februari zal te 
Tielt een pamflet over de belas
tingsverhoging uitgaande van de 
afdeling in alle bussen gestopt wor
den. 

AVONDFEEST 
VRIENDENKRING 

Ons avondfeest dat doorgaat op 
zaterdag 5 februari in de zaal Vij
verhof zal beslist een groot sukses 
kennen. Vele kaarten werden ver
der aan de man gebrach t 

Enkele prijzen voor de tombola 
worden nog ingewacht. 

Allen naar het feest! 

Wevelgem 
Op zaterdag 23 januari e.k. houdt 

dhr. Herwin Vandenbulcke, dr. in 
de rechten, zitdag in het lokaal 
« St. Barbara », Vanackerestraat 
11, van 10 tot 11 uur. 

HERMES 

SGH^GL 54 Zuid laan 

211 M. L e m o n n i e r l a a n 
Telefoon : 11.00.33. 
Bruasel . 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boektiouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
De ichoo l w a a r Vlamin^eo 

zich thu i s roe ien . 

Beter en roordeliser. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Sctirljf vandaag nOg om 
kosteloze brochure, fo-
tolijsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden v a n 
belde geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus. 149. Gent; 
of naar : 
Postbus, 11. Oelnze; 
of n&su I 
P08tbu4, S81. Ajatwerpen; 
of naar : 
Postbus, 231. Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande 
grootste, betrouwvoUe ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs - Huwelljks-
werk I Verloving, huwelijk 
voor iedereen ! Alled ge-
helm 1 Medewerking van 
priester Dagelijks 4 tot B 
verlovingen. 

Archief en 

Dokumentatie-dienst 
Vlamingen van alle leeftijd m a a r 
vooral oudere nationalisten, wij 
doen een beroep op u om mee 
te werken aan de uitbouw van 
onze nationale archief- en do-
kumentatiedienst van de Volks
unie. U hebt wellicht nog heel 
wat boeken en brochuren; ook 
tijdschriften lijn welkom. Over 
Vlaamse en andere problema
tiek die nog vele diensten kun
nen bewijzen voor kadervor
ming en historisch archief. 

Kijk eens na en verwittig Wal
ter Luyten, Lierse steenweg 140, 
Berlaar, die werd aangeduid als 
nationaal verantwoordelijke 
voor archief en dokumentatie. 
Schriftelijk of telelonisch 03-
706193. 

Aanbevolen 

Huizen 

HERBERGEN 

Bezoek het a Veerhuis » 
te St-AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant » 
tn bet Vlaams Buis 

« PETER BENOÏT » 
Franrijklel 8 Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufrl 
CARPENTIER 

Guido Gezellestraat 39 
ZWIJNDRECHT T. 52.70.70 

ELBC. APPAR. 

Vermindering vi lezers VU 
Hulsh App Radio-T V.-

bandopnemers. 
37 92.57 ELAGRO 38.74 68 
De Damhoudersti 23 Ant 

BOUWEN WONEN 

De specialist dei 
standaarddeuren 

J LEEMANS Deui:ne Z. 
Van Bavrelel 70 T 3S 63.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Deliflex Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornehs Scbut-
str 18. Oeurne T S6 13 12 

HOTEL RESTAURANT 

BL.ANKENBERGË 
a Rubenshof n 

Weststr. 79. T. : (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen 
Elisabeth] 105. Tel 632.70 

Vlaams Buis Breugbel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

MIDDELKERKE 
o Vlaeuns huis Were Di " 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezelllee Vlaamse sfeer 

U U R W E R K 

Zwitserse uurwerken 
bij meester unrwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr 11, Oudergem 
T. 72.45.43 Terminus tr 35 
10 % korting v. leden V.D-

file:///ergadering
file:///oorstelIen


OOK U KAN BOUWEN UI 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN... 

•Li all 

Mooie landelijke villa, ekonomische stijlvolle halve villa, ruime standingvolle meesterwoningen op 
de nieuwe verkaveling te KONTICH - EDEGEM - GROOT-BIJGAARDEN - GENK - GENT - enz ... 
Een bedrijf in dienst van DEGELIJKHEID - SCHOONHEID AAN WERKELIJKE SOCIALE PRIJZEN 

V A N A F F 500 .000 , - A k t e in handen . 

SLECHTS EEN ADRES 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
A N T W E R P E N 

Meir 18 

(03)32 .92 .18 

G E N T 

Onderbergen 43 

(08)25 .19 .23 

G E N K 

Molenstraat 39 

(011)544 .42 

LET WEL 
VOOR 

S. De Lie 
Ook de 
zoekertjes kunnen 

ALLE ADVERTENTIES 
DIT BLAD 
d i e n e n toegestuurd aan 
PUBLICITEITSDIENST : 

« Papenhoek », Berendrecht. Tel. (03)73.66.59 

onze 

naar dit adres gezonden worden. 

BECO 

brandsfoffen 
TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaanderen in het 

teken van de LEEUW 
Op II juli 1966, gans 

Vlaanderen van de Noordzee 
tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie : 300.000 LEEUWEN 

Vraag dadelijk per briefkaart 
of telefonisch inlichtingen 
bij L. Verhoeven. Liefkens-
hpek ,23, Hall» (Kempen) . 

Tel. ; (03) 79.01.24. 

ZWEMBADEN E.S. 
DE MOOISTE • DE BESTE • DE GOEDKOOPSTE 

EXCLUSIEF VOOR BELGIË 
VRAAG INLICHTINGEN : 

Tuinen DEMEYERE 
VIJFWEGENSTRAAT, 13, IZEGEM 
Telefoon : (051)316.23 . werkuren (051)303 44 

BEZOEKT HET TUINSALON 1966 - BRUSSEL 
Vertegenw. voor de provinciën Antwerpen en Limburg : 
p.v.b.a. LAMBRECHTS — Bestuurder Feyaerts - Beerzel 

Interfonie 
Geluidsyersterking in de perfektie voor 
zalen - reklamewagens - kerken huis
kamers enz. . . 

DE GELUIDSBRON" 
Lange Leemstraat 32 

ANTWERPEN - Tel : 33.04.95. 

Radio - T.V. - draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij rertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

V speciale voorwaarden. 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rij'swijcklaan 62, 

A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/38.91.24. 

W I J S O L D E R E N B E T E R 
tegen 

GESGHENKPRIJZEN 
G.BERGERS 

Traditiegetrouw solderen wij nu reeds 
de laatste winterkol leküe . Kostuums, 

broeken, overjassen.. . naar de laatste snit, in kwaliteitsstof, 
volmaakt afgeweikt . NU, tegen de laagste prijzen. Kom zien. 
Vergelijk. 
ST-JANS-VLIET 19 (Kleine tunnel) - ANTWERPEN. T. 339165 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
Frans VAN HOOF 

Lic. Band <fe 
Fin. Wet. 

Verzekeringen 
Spaargelden 

Leningen 

Postrek 42 99 88 
Tel 016/65 243 
KAMPENHOUT 

Brouwerijstraat 14 

Vlamingen houden voortaan hun geld 
in EIGEN HANDEN ! ! I 

DAAROM AL ÜW VERZEKERINGEN... 
AL UW SPAARGELDEN... 
AL ÜW LENINGEN... 

UITSLUITEND naar VLAAMSE maatschappijen 
Alle Inlichtingen vrijblijvend ook bij V thuis 

VEILIG VOORDELIG VLAAMS 

Koop Uw Appartement 

rechtstreeks aan eigenaar 
2 - 3 slaapkamers 

KLAAR teffen JUNI 1966 
Ligging Oostende-Mana-
kerke. Nieuwspoortsteen
weg 250-254 
op 300 m. van 't STRAND 

z.w. Centra - afgev. 
A. Devreese 

40 pyck de ten aerdelaan 
STENE 

W I M M A : 

DIANALAAN, 10. BERCHEM Antwerpen. • T e L : (03) 39.69.34. 
— ste l t zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan-
deren, voor alle verzekeringsvormen : Brand 
Leven . Persoonlijke • Familiale - Auto - W«t 
Burg. Aansprakelijkheid. 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enx. 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang. 

J u Van Rijswljcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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(i^aeesi 

juan de anarchist 

HANNES EN WANNES 

W. — 't Is overal iets ! Maar hier leven we toch 
in vrijheid. 

H. — Welke vrijheid ? 
W. — Dat iedereen zijn gedacht mag zeggen. 
H. — Welk gedacht ? 
W. — Wel, dat van iedereen. 

JOERNALISTIEK 
— Wat vertelde Harmei op 

zijn perskonferentie ? 
— Nou, eigenlijk niets. 
— Uitstekend! Verwerk het 

tot drie kolom titel korps 
12 pagina één. 

HEL 
Na zijn dood kwam Mikojan 
in de hel terecht. Toen hij 
bemerkte dat er twee in
gangen waren, een voor ka
pitalisten en een voor kom-
munisten, koos hij rezoluut 
deze laatste terwijl hij op
gewekt mompelde : « daar 
hebben ze tenminste geen 
brandstof ». 

SCHOT 
Een Schot nam zijn bruid\ 
mee op huwelijksreis naarl 
Londen. Bij de uitgang van\ 
het station vroeg hij 
«liefje, ken je het verscM 1 
tussen een tram en een tOe' 
xi?». «Nee, Andy », ant
woordde ze. 
«Goed, dan nemen we de\ 
tram maar». 

GODSDIENST IN U.S.S.R. 
— Je mag niet zeggen « God 

zij dank ». Je moet zeg
gen « Kossygin zij dank», 

— En als Kossygin dood 
is? 

— Nou dan I God zij dank I 

NEO-FAKSiSME 

De hakenkruiden laten weer 
uit schaduw van de puinen 
het bruine zaad geniepig neer 
in pas-gewiede tuinen. 

De kwaal zit diep. En ongestoord 
Iaat men ze verder vroeten : 
de likdoornbvmdel woekert voort 
op honderdduizend voeten. 

folio. 


